1

Πνευµατική ιδιοκτησία STOPNOW-ΚΕ∆Ε

STOPNOW-ΚΕ∆Ε
Βασ. Σοφίας 124Β
2os όροφος
115 26 Αθήνα
Τηλ: (+30)210-77.57.121
Fax: (+30)210-77.51.170
Web site: stop-trafficking.org
E-mail:kedewinpeace@ath.forthnet.gr

Γρηγόρης Λάζος
∆ιεθνική σωµατεµπορία και εξαναγκαστική πορνεία
στην Ελλάδα του 2002

Με τη συνεργασία της Μαρίας Ζάννη

Ο Γρηγόρης Λάζος είναι επ. καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο – Τοµέας
Εγκληµατολογίας, Τµήµα Κοινωνιολογίας
Η Μαρία Ζάννη φοιτά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Τοµέα Εγκληµατολογίας

STOP TRAFFICKING OF PEOPLE NOW

2

Πνευµατική ιδιοκτησία STOPNOW-ΚΕ∆Ε

Ο συντάκτης είναι υποχρεωµένος να υπενθυµίσει ότι η χρησιµοποίηση ή αξιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσµάτων, γνώσεων και συµπερασµάτων που περιλαµβάνονται
στη συγκεκριµένη µελέτη απαιτεί και την αναφορά της πηγής από την οποία προήλθαν.

I. Τα ερευνητικά
Η έρευνα για τις εξελίξεις στην διεθνική σωµατεµπορία και την εξαναγκαστική
πορνεία αλλοδαπών γυναικών στην Ελλάδα κατά το 2002 πραγµατοποιήθηκε κυρίως το
δεύτερο εξάµηνο του 2002. Η προσπάθεια χρηµατοδοτήθηκε αλλά και στηρίχθηκε
ηθικά από το Κέντρο Έρευνας και ∆ράσης για την Ειρήνη (ΚΕ∆Ε).
Η έρευνα σχεδιάστηκε µε βάση την προηγούµενη εµπειρία και µε βάση την
ερευνητική µεθοδολογία που κατατέθηκε ήδη από το 1998 στν κρίση της επιστηµονικής
κοινότητας. Επιλέχθηκαν 16 διαφορετικές πορνικές αγορές, τρεις στην Αθήνα, µία στη
Θεσσαλονίκη και από µία σε δώδεκα διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Οι αγορές
αυτές εκτιµήθηκαν ως αντιπροσωπευτικές της ευρύτερης κατάστασης µε βάση τη
«συµπεριφορά» και την ηγετική τους θέση κατά το άµεσο παρελθόν.
Πραγµατοποιήθηκαν από δύο έως και πέντε συνεντεύξεις µε χρονική απόσταση µε
άτοµα που ήταν σε θέση να παράσχουν µε ακρίβεια στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των
εκδιδοµένων, εθνικότητα, τιµές, αριθµό µισθώσεων κλπ. Επίσης, συζητήθηκε το θέµα
της κατάστασης των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων γυναικών στο επίπεδο της
καθηµερινότητας, τον τρόπο οργάνωσης της αγοράς, γενικούς χώρους, χρόνους κλπ.
Συνολικά, συζητήθηκαν 54 άτοµα που το κάθε ένα από αυτά είχε µιαν εποπτεία
ενός µέρους της συνολικής αγοράς που, σε µιαν δυσκίνητη αριθµητική απόδοση,
κάλυπτε από 10 ως και 150 εκδιδόµενα άτοµα. Μεγαλύτερη όµως σηµασία είχε η
απόδοση από µέρους τους (α) της συνολικής δοµής και (β) εκείνων των
µικρολεπτοµερειών που αποδεικνύονται κρίσιµες για την κατανόηση των τρόπων
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λειτουργίας των δικτύων σωµατεµπορίας και των τρόπων χειραγώγησης των γυναικών
σε πλαίσιο εξαναγκασµού.1 Επίσης, σε πέντε από τις τοπκές πορνικές αγορές
πραγµατοποιήθηκε παρατήρηση από µία έως τρεις φορές ώστε να διασταυρωθούν
δεδοµένα των συνεντεύξεων, να αντληθούν πρόσθετες πληροφορίες και να
διαπιστωθούν αλλαγές σε σχέση µε την κατάσταση του 2000.2
Συζητήθηκαν και 28 πελάτες εξαναγκαστικά εκδιδοµένων – ή, από την οπτική
τους γωνία, των αλλοδαπών γυναικών που (µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο) εκδίδονται
στην Ελλάδα – διάφορων ηλικιών, ταξικών θέσεων, µε πρόσβαση σε διαφορετικούς
τύπους πορνείας και διαφορετικές αγορές, παντρεµένων και ανύπαντρων. Μερικοί από
αυτούς (οι 17) ήταν «παλαιοί» (είχαν συζητηθεί κατά το παρελθόν), ενώ άλλοι ήταν
«νέοι» (συζητήθηκαν για πρώτη φορά). ∆εν συζητήθηκαν µαζί τους µόνον τεχνικά
ζητήµατα (τιµές, πρόσβαση, συχνότητα κλπ.) αλλά και ζητήµατα που σχετίζονται µε
την κατανόηση του φαινοµένου στην Ελλάδα, την αντίληψή τους για την
εξαναγκαστικά εκδιδόµενη γυναίκα (και την αλλοδαπή εκδιδόµενη γυναίκα), τους
λόγους και τρόπους χρήσης της, τα συστατικά στοιχεία της απόλαυσης κοκ. Ο
ερευνητής δεν τήρησε µιαν «αξιολογικά ουδέτερη» ή «κατανοητική» στάση, αλλά
διατύπωσε κριτικές και δέχθηκε ανταπαντήσεις, αντικριτικές, διευκρινίσεις,
εναλλακτικές ηθικές κλπ. Επίσης, δεν µαγνητοφώνησε τις συνεντεύξεις αλλά κράτησε
σηµειώσεις σχετικά µε συγκεκριµένα στοιχεία και διατυπώσεις τις οποίες βρήκε
χαρακτηριστικές.3
Η οργάνωση του υλικού στηρίχθηκε στις µεθοδολογικές και τεχνικές
συντεταγµένες που είχαν αναπτυχθεί κατά την προηγούµενη ερευνητική προσπάθεια
στην εξαναγκαστική πορνεία. Στη µετατροπή ενός µερικά ασυνεχούς υλικού σε
αριθµητικά συνεχή αποφασιστική ήταν η συµβολή της Μαρίας Ζάννη που από την

1

Σχετικά µε τον τρόπο συνέντευξης που ακολουθήθηκε βλ. Το πρόβληµα της ποιοτικής
έρευνας – Θεωρία και πράξη, Αθήνα: Παπαζήσης, 1998, σσ. 293-310 και 499-520. Για το
κρίσιµο ζητηµα του ηθικού πλαισίου της έρευνας (πραγµατιστική ηθική µε αφετηρία τον
Maurice Punch) βλ. σσ. 211-248 αλλά και 481-98.

2

Το Μάρτιο του 2003 πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις επιπλέον συνεντεύξεις µε σκοπό την
άρση κάποιων λογικών κενών σχετικά µε την κινητικότητα αλλοδαπών εξαναγκαστικά
εκδιδοµένων γυναικών. Το Αύγουστο και Σεπτέµβριο µελετήθηκε το ειδικό ζήτηµα της
πορνειας των ανηλίκων – που παρουσιάζει σηµαντικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα:
οργανωτικά, προσέγγισης της πελατείας, τιµών της πορνικής µίσθωσης κλπ. Το
συγκεκριµένο ζήτηµα αφορά σε εξελίξεις κατά το 2003 και αφορά σε αλλαγές που απαιτούν
πρόσθετη οργανωµένη µελέτη.
3
Για τους τρόπους αξιολόγησης των πληροφοριών και τις τυπολογίες τους βλ. ό. π. σσ. 50914. Το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2003 έλαβαν χώρα διπλές συνεντεύξεις µε απόσταση
λίγων ηµερών µεταξύ τους µε πέντε νεαρούς πελάτες, ηλικίας 18 έως 21 ετών.
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έναρξη της έρευνας ανέλαβε να εντοπίζει ασυνέχειες, σιωπές, αντιφάσεις και
διαφορετικές χρονικότητες στο υλικό που συνέρεε.
Η γενίκευση στο επίπεδο του έτους συνολικά κατατίθεται µε µια σχετική
επιφύλαξη και στηρίζεται στις ακόλουθες συντεταγµένες. Πρώτο, χάρη στην έρευνα
των περασµένων ετών (1990-2000) οι γενικές αναλογίες µεταξύ του πρώτου και του
δεύτερου εξαµήνου του έτους είναι γνωστές και από το 1997 ως το 2000 παρέµειναν
σταθερές, χωρίς να φαίνεται κάποιος λόγος αλλαγής αυτής της αναλογίας. ∆εύτερο, η
έρευνα σχεδιάστηκε στα τέλη του Ιουνίου και ξεκίνησε στις αρχές του Ιουλίου.
Συνεπώς ήταν σε θέση να αντλήσει πληροφορίες που «προχωρούσαν προς τα πίσω» σε
αξιόλογο βάθος χρόνου. Στη µεγάλη τους πλειονότητα, οι πληροφορίες αυτές
χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερο πλούτο και υψηλή βεβαιότητα τουλάχιστον για το
διµηνο που είχε προηγηθεί (Μάιος-Ιούνιος). Οι πληροφορίες που αντλήθηκαν και
αφορούσαν στους προηγούµενος µήνες ήταν επίσης πλούσιες αλλά συχνά ατελείς ή
ελλειπείς. Όµως, στο σύνολό του, το µερικό υλικό υψηλής βεβαιότητας συνέπιπτε µε το
πρότυπο των περασµένων ετών χωρίς κάποιαν απόκλιση.4 Τρίτο, η Ελληνική
Αστυνοµία (ΕΛΑΣ) επέτρεψε τη µελέτη υλικού-προϊόντος της δράσης της ενάντια στο
trafficking κατά το 2002. Επιπλέον, συζητήσεις µε υψηλόβαθµους αξιωµατικούς της
ΕΛΑΣ αλλά και αστυνοµικούς που βρίσκονται σε άµεση, καθηµερινή επαφή µε την
εξαναγκαστική πορνεία αποδείχθηκαν αναντικατάστατες για δύο λόγους. Καταρχήν,
περιείχαν πλούσιο συγκεκριµένο υλικό και, κατά δεύτερο λόγο, απέδιδαν τη γενική
εικόνα της κατάστασης. Χωρίς να είναι η µοναδική, η γενική εικόνα της
εξαναγκαστικής πορνείας και της διεθνοσωµατεµπορίας από την οπτική γωνία της
ΕΛΑΣ είναι ιδιαίτερα ακριβής, και αποδείχθηκε οµόλογη αλλά και ανάλογη της εικόνας
που αναδύθηκε κατά την ερευνητική προσπάθεια.

II. Το trafficking – ένας ορισµός και κάποιες διευκρινίσεις

4

Σ` αυτό συνέβαλε και η αυξανόµενη σταθεροποίηση της αγοράς, ιδίως µετά το 1996, η
ανάπτυξη µέσων επικοινωνίας και διακίνησης φηµών και πληροφοριών, η ανάπτυξη µιας
τοπικής κουλτούρας, γλώσσας και άτυπων κοινωνικών συµβάσεων στον ευρύτερο χώρο της
εξαναγκαστικής πορνείας. Βλ. Γρ. Λάζος. Πορνεία και διεθνική σωµατεµπορία στη συγχρονη
Ελλάδα -Η εκδιδόµενη, Αθήνα: Καστανιώτης, 2002, σσ. 222-230.
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Το trafficking είναι µια σύνθετη έννοια που συχνά ανάγεται σε (ή συγχέεται µε)
κάποια παραπλήσια έννοια όπως, για παράδειγµα, η πορνεία ή η παράνοµη
µετανάστευση. Ο ορισµός του Palermo, ο οποίος ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του
2000 µε σκοπό να προσφέρει την πληρέστερη και συνεκτικότερη αντίληψη του
φαινοµένου, αποδίδει το trafficking ως:
«α) µε την “παράνοµη διακίνηση προσώπων µε σκοπό τη σεξουαλική-οικονοµική
εκµετάλλευση”, θα εννοείται η στρατολόγηση, η µεταφορά, η ,µετακίνηση, η
εγκατάσταση (στέγαση, µέριµνα για τη συνέχιση της παραµονής) ή η παραλαβή
προσώπων, µέσω της απειλής ή της χρήσης βίας ή άλλων µορφών εξαναγκασµού,
της απαγωγής, του δόλου, της εξαπάτησης, της κατάχρησης της δύναµης, της
κατάχρησης µιας τρωτής ή ευάλωτης θέσης, της προσφοράς ή της αποδοχής
οικονοµικού ή άλλου οφέλους για την επίτευξη της σύµφωνης γνώµης ενός
προσώπου το οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία επί άλλου προσώπου για το σκοπό
της εκµετάλλευσης. Η εκµετάλλευση θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: την
εκµετάλλευση της πορνείας των άλλων ή άλλες µορφές σεξουαλικής
εκµετάλλευσης, την εξαναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, τη
διαµόρφωση συνθηκών σκλαβιάς ή παρόµοιων µε αυτή πρακτικών, τη
διαµόρφωση συνθηκών δουλείας (δεσµευτική παροχή υπηρεσιών) ή τη λήψη
σωµατικών οργάνων.
β) η σύµφωνη γνώµη του θύµατος της παράνοµης διακίνησης στη σκοπούµενη
εκµετάλλευση, έτσι όπως η τελευταία διατυπώνεται στην υποπαράγραφο (α)
αυτού του άρθρου, δεν θα λαµβάνεται υπ’ όψιν, εφ` όσον για την επίτευξή της
έχει χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε από τα µέσα που αναφέρονται στην παραπάνω
υποπαράγραφο (α).
γ) η στρατολόγηση, µεταφορά, µετακίνηση, εγκατάσταση ή παραλαβή ενός
παιδιού για το σκοπό της εκµετάλλευσης θα θεωρείται “παράνοµη διακίνηση
προσώπων” ακόµη κι αν δεν περιλαµβάνει κανένα από τα µέσα που
διατυπώνονται στην υποπαράγραφο (α) αυτού του άρθρου.
δ) ως “παιδί” θα εννοείται κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ ετών.»5

5

Πρωτόκολλο για την Αποτροπή, την Καταστολή και την Τιµωρία της Παράνοµης ∆ιακίνησης
Προσώπων µε σκοπό τη Σεξουαλική και Οικονοµική Εκµετάλλευση , ιδιαίτερα των Γυναικών
και των Παιδιών. Το Πρωτόκολλο συµπληρώνει τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών Ενάντια
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Στη συγκεκριµένη συγγραφή δεν συντρέχει λόγος µιας λεπτοµερούς κριτικής του
ορισµού σχετικά µε τις κρίσιµες έννοιες, το τι περιλαµβάνει, τι αποκλείει, τι
προϋποθέτει και τι υπονοεί. Με βάση τον ορισµό, γίνεται φανερό ότι to σχηµατικά
trafficking περιλαµβάνει τρία βασικά στάδια: την στρατολόγηση, τη µεταφορά από τη
χώρα αποστολής στη χώρα προορισµού και, τρίτο, την εκµετάλλευση.
Η έννοια της στρατολόγησης, µε την οποία ο όρος recruitment ή enlistment
αποδίδεται συνήθως στην Ελληνική είναι µάλλον άκοµψη, εφ` όσον συµπίπτει µε έναν
από τους επιµέρους σκοπούς του trafficking – τη στρατολόγηση ανήλικων αγοριών µε
σκοπό την ένταξη σε κάποιο στρατό. Ίσως, εφ` όσον το άτοµο προορίζεται ή πρόκειται
να ενταχθεί για εµπορευµατική εκµετάλλευση στην πορνεία, ο αρχικός εντοπισµός και
το καναλιζάρισµα της γυναίκας προς τη χώρα προορισµού να αποδίδεται µε τον όρο
πορνολόγηση – και αντίστοιχα, για εργασία ως εργασιολόγηση, για στρατιωτική θητεία
ως στρατολόγηση κλπ. Από τις µορφές αυτές που παρουσιάστηκαν γίνεται κατανοητό
ότι το trafficking δεν έχει ως αποκλειστικό σκοπό την σεξουαλική-οικονοµική ή
εµπορευµατική εκµετάλλευση του προσώπου στην πορνεία αλλά ούτε και την
εµπορευµατική εκµετάλλευση γενικότερα. Για παράδειγµα, η στρατολόγηση ξεφεύγει
από αυτό τον κανόνα.
Από τις µορφές του trafficking που έχουν ως σκοπό τους την εµπορευµατική
εκµετάλλευση του προσώπου, η επικρατούσα µορφή στη σύγχρονη Ελλάδα –
επικρατούσα µορφή ως διαντίδραση µεταξύ πραγµατικότητας και αντιλήψεων της
πραγµατικότητας – αφορά στην ένταξη και εκµετάλλευση του προσώπου στην πορνεία.
Η απόδοση της κατάστασης αυτής µε τον όρο «σεξουαλική εκµετάλλευση» είναι
ελλειπής, αφού αποκρύβει το διπλό χαρακτήρα της εκµετάλλευσης. Η εξαναγκαστικά
εκδιδόµενη υπόκειται σε σεξουαλική εκµετάλλευση από τον πελάτη, ενώ ο
διεθνοσωµατέµπορος την εκµεταλλεύεται οικονοµικά. «Ο σωµατέµπορος δεν
εκµεταλλεύεται σεξουαλικά το υπό διαχείριση εκδιδόµενο άτοµο. Εκµεταλλεύεται
οικονοµικά τη σεξουαλικότητά του – και η διαφορά είναι σηµαντική. Αντικείµενο
σεξουαλικής εκµετάλλευσης το εξαναγκαστικά εκδιδόµενο άτοµο τυχαίνει από µέρους
του πελάτη. Ο πελάτης είναι αυτός που το χρησιµοποιεί σεξουαλικά.»6 Αν για το
σωµατέµπορο η γυναίκα ή το ανήλικο έχουν ανταλλακτική αξία, για τον πελάτη
στο ∆ιεθνικό Οργανωµένο Έγκληµα (µαζί µε το Πρωτόκολλο Ενάντια στη Λαθρεµπορία των
Μεταναστών Μέσω Ξηράς, Αέρα και Θάλασσας).Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύµβαση και το
Πρωτόκολλο για την Παράνοµη ∆ιακίνηση Προσώπων στις 13 ∆εκεµβρίου 2000.
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αποτελούν αξία χρήσης, χρησιµότητα. Οπότε ίσως είναι πιο εύστοχο η συγκεκριµένη
µορφή εκµετάλλευσης να αποδίδεται ως εµπορευµατική ή σεξουαλική-οικονοµική
εκµετάλλευση.

IIΙ. Οι βασικές διαστάσεις της εξαναγκαστικής πορνείας κατά το 2002
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 το trafficking αναπτύχθηκε σε
ευρύτατο κοινωνικο-οικονοµικο θεσµό, µια πλατιά αγορά που εκτάθηκε στο σύνολο
της ελληνικής επικράτειας µε πελατεία άνδρες από το σύνολο των κοινωνικών τάξεων
και κατηγοριών. Ευθύς εξαρχής, το trafficking βρέθηκε σε καθεστώς παρανοµίας. Με
τους παλαιότερους νόµους, τον Ν.1193 του 1981 και τον Ν.2734 του 1999 ενέπιπτε µε
άνεση στα αδικήµατα της µαστροπείας ή της σωµατεµπορίας, ενώ µε το νέο νόµο 3064
του 2002 συνιστά ειδικό αδίκηµα, την εµπορία ανθρώπων. Το συγκεκριµένο νοµικό
πλαίσιο δεν εµπόδισε τη γιγάντωση της εξαναγκαστικής πορνείας αλλοδαπών ώστε
σήµερα να αποτελεί την κυρίαρχη µορφή πορνείας στην Ελλάδα. Η νόµιµη πορνεία,
όπως ορίζεται από τον 2734/99, έχει απωθηθεί στο περιθώριο, µε τη νόµιµα εκδιδόµενη
να βρίσκεται κατά κανόνα σε καθεστώς οικονοµικής και ηθικής ένδειας, και υπό τον
έλεγχο διάφορων παράσιτων και προαγωγών. Το σπουδαιότερο όµως είναι ότι ένα
σηµαντικό (και ίσως αυξανόµενο) τµήµα της παρουσιάζει στοιχεία µετεξέλιξης σε
εξαναγκαστική.7

Α. Η εξαναγκαστικά εκδιδόµενη
1. Ο πληθυσµός των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων

6

Λάζος, ό. π., σ. 127, υποσ. 143.

7

Στο ζήτηµα αυτό η αναφορά επανέρχεται στη συνέχεια.
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Εκτιµάται ότι κατά το 2002 στην Ελλάδα ήταν ήδη ενταγµένες από
προηγούµενα χρόνια ή εντάχθηκαν στην πορνική αγορά περίπου 17.200 εκδιδόµενες µε
δύο βασικά χαρακτηριστικά:
-

πρώτο, ήταν αλλοδαπές

-

δεύτερο, προωθήθηκαν από δίκτυα διεθνικής σωµατεµπορίας
και παρέµειναν κάτω από τον έλεγχό τους σε καθεστώς ολικής ή
µερικής εκµετάλλευσης και χωρίς δυνατότητα µιας άλλης
επιλογής.

Πρέπει να τονιστεί ότι µία ασταθής ως προς τα µεγέθη µερίδα των
προωθούµενων στην πορνεία γυναικών είναι δυνατό να µεταπέσει από το στάτους της
εξαναγκαστικά εκδιδόµενης στο στάτους της παράνοµα εκδιδόµενης, της γυναίκας η
οποία εκδίδεται αλλά εκτός του ελέγχου των δικτύων διεθνικής σωµατεµπορίας.
Σχετικά µε το λεπτό αυτό ζήτηµα είναι αναγκαίες ορισµένες συνοπτικές διευκρινίσεις.
Καταρχήν, ένας αριθµός των συγκεκριµένων γυναικών επανέρχονται στον ολικό ή
µερικό έλεγχο διεθνοσωµατεµπόρων. Κατά δεύτερο λόγο, η αποσύνδεση των γυναικών
από τα δίκτυα δεν σηµαίνει και τη µετάπτωσή τους σε ένα καθεστώς «ελεύθερα
εκδιδόµενης». Και σ` αυτή την περίπτωση, εντάσσονται σε καθεστώτα µαστροπείαςσωµατεµπορίας, τα οποία περιβάλλουν την εξαναγκαστική πορνεία και τις
εκµεταλλεύονται µε διαφορετικές µεθόδους.8 Αν εξαιρεθεί ένας σκληρός πυρήνας
εξαναγκαστικά εκδιδοµένων γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση εγκλεισµού,
ξυλοδαρµών κοκ., συχνά στο επίπεδο της καθηµερινής διαβίωσης δεν υπάρχουν
ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων γυναικών από δίκτυα
διεθνοσωµατεµπορίας και τοπικά δίκτυα µαστροπείας-σωµατεµπορίας.
Τα τοπικά δίκτυα µαστροπείας-σωµατεµπορίας, αν και αποσυντέθηκαν περί τα
τέλη της δεκαετίας του 1980, ξανακάνουν την εµφάνισή τους και αναπτύσσονται κατά
την τελευταία τετραετία, αξιοποιώντας την µέθοδο των διαφηµίσεων στα έντυπα
µαζικής κυκλοφορίας και τη νέα τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας. Εκτιµάται ότι
µεταξύ του 8 και του 12% των παράνοµα εκδιδοµένων αλλοδαπών γυναικών στην
Ελλάδα – δηλαδή µεταξύ των 1.500 και 2.000 γυναικών – κινούνται µεταξύ των δύο

8

Τουλάχιστον κατά την τετραετία 1997-2000, η ελεύθερη άσκηση πορνείας εδράζεται σε
µια βασική ψευδαίσθηση περί ελέγχου της κατάστασης από µέρους της εκδιδόµενης. Η
ψευδαίσθηση αυτή συντίθεται από πέντε βασικές επιµέρους ψευδαισθήσεις: περί απόλυτης
ελευθερίας των κινήσεων` περί επιλογής των πελατών` επιλογής των προσφερόµενων
υπηρεσιών` περί καθορισµού των τιµών της µίσθωσης` περί αδιαπραγµάτευτου της φυσικής
και ψυχικής υγείας. Βλ. Λάζος, ό. π. σσ. 287-91.
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διαφορετικών αυτών µορφών εκµετάλλευσης. Μάλιστα, η δυναµική των εξελίξεων
δείχνει ότι ίσως ο αριθµός αυξηθεί στο µέλλον – και αυτό έχει να κάνει, από τη µια
πλευρά, µε µετεξελίξεις των δικτύων που αποσκοπούν στην αύξηση της ευκινησίας
τους και της ικανότητάς τους να εξουδετερώνουν την επιθετικότητα της Αστυνοµίας
και, από την άλλη, µε τη σταδιακή αλλαγή των γενικών χαρακτηριστικών και
νοοτροπιών των αλλοδαπών
εκδιδοµένων που προωθούνται στην Ελλάδα κατά την τελευταία τριετία ή τετραετία. Η
αναφορά επανέρχεται και στα δύο ζητήµατα.
Σε συνολικό επίπεδο, συγκρίνοντας τον αριθµό των εξαναγκαστικά
εκδιδοµένων αλλοδαπών γυναικών το 2002
µε αυτόν του 2000 παρατηρείται µια µείωση της τάξης των 2.200 έως 2.300 ατόµων ή
του 11,5%. Η µείωση αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί ως αξιόλογη και µπορεί να ειπωθεί
ότι αποτελεί την πρώτη πραγµατική µείωση που πραγµατοποιείται στην εξαναγκαστική
πορνεία στην Ελλάδα από το «µακρινό» 1980.
Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1 (στοιχεία για 1990, 93, 97, 2000, 2002), από το
1990 µέχρι και το 1997 η εξαναγκαστική πορνεία γνώρισε µια δυναµική αύξηση ίσως
από τις δυναµικότερες σε σύγκριση µε όλους τους τοµείς της οικονοµίας στην Ελλάδα,
τόσο της νόµιµης όσο και της παράνοµης.9 Όµως, από το 1998 και κατά την τριετία
1998-2000, η εξαναγκαστική πορνεία έδειξε κάποια – τα πρώτα – σηµεία κορεσµού.
Έλαβαν χώρα κάποιες ασταθείς και περιορισµένες µειώσεις στον πληθυσµό των
εξαναγκαστικά εκδιδοµένων γυναικών. Οι µειώσεις αυτές είχαν αποδοθεί από τον
ερευνητή µάλλον σε εσωτερικές αναδιαρθρώσεις εξορθολογισµού του τρόπου
διαχείρισης των γυναικών από τους διεθνοσωµατεµπόρους.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.
Αλλοδαπές εξαναγκαστικά εκδιδόµενες, 1990, 1993, 1997, 2000 και
2002

9

Για τις εξελίξεις στην εξαναγκαστική πορνεία κατά τη δεκαετία του 1980, βλ. Λάζος, ό. π.,
σσ. 109-200.
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Σηµαντικότερες πλευρές της διαδικασίας αποτέλεσαν, πρώτο, η πλέον
ισορροπηµένη γεωγραφική και χωροταξική κατανοµή τους από τα δίκτυα και, δεύτερο,
οι βελτιώσεις που έλαβαν χώρα στους τρόπους εκµετάλλευσης των γυναικών. Όπως
είναι ίσως ευνόητο, η κάθε επιµέρους οµάδα διεθνοσωµατεµπόρων δεν ενδιαφέρθηκε
για τη µαζική εισαγωγή του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού γυναικών προς οικονοµικοσεξουαλική εκµετάλλευση. Αυτές οι αντιλήψεις επικρατούσαν κυρίως µέχρι και το
µέσον της δεκαετίας του 1999 – µέχρι το 1994, το 1995 και οριακά το 1996 – για να
απωθηθούν κατά τα επόµενα χρόνια στο περιθώριο, εφ` όσον ήταν αντι-οικονοµικές
αλλά και περιλάµβαναν έναν υψηλότερο συντελεστή διακινδύνευσης.10 Από την
πλευρά ενός οικονοµικού εξορθολογισµού της εξαναγκαστικής πορνείας, µε γενικό
επιδιωκόµενο σκοπό το µέγιστο δυνατό κέρδος στον ελάχιστο δυνατό χρόνο µε τον
ελάχιστο δυνατό κόπο και µε την ελάχιστη δυνατή διακινδύνευση, σταδιακά
οργανώθηκαν µοντέλα εκµετάλλευσης ενός optimum αριθµού γυναικών.
Εφ` όσον δεν είναι δυνατή µια σχετικά ακριβής καταγραφή των εξελίξεων κατά
το 2001, δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί σε ποιο βαθµό η κατά 11,5% µείωση έλαβε
χώρα κυρίως κατά το 2001 ή το 2002. Η συγκεκριµένη µείωση δεν µπορεί να
κατανοηθεί σαν το πρώτο βήµα στη συντριβή των δικτύων διεθνικής σωµατεµπορίας
και την εξάλειψη της εξαναγκαστικής πορνείας στην Ελλάδα. Πάντως, φαίνεται να
είναι ενδεικτική µιας ασυνέχειας µεταξύ της κατάστασης το 2000 και της κατάστασης
το 2002. Με βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα και για λόγους που εµφανίζονται παρακάτω,

10

Όσο περισσότερες είναι οι υπό εκµετάλλευση γυναίκες τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος
ενός χτυπήµατος από µέρους της Αστυνοµίας. Αλλωστε, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, τα
περισσότερα από τα επιτυχηµένα χτυπήµατα της Αστυνοµίας επιτυγχάνονται εναντίον
οµάδων διεθνοσωµατεµπόρων µε φτωχό ή ατελή εξορθολογισµό των δρασηριοτήτων τους.
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δεν πρόκειται για µιαν εξέλιξη που οφείλεται σε έναν παραπέρα εξορθολογισµό της
εξαναγκαστικής πορνείας. Από τη µια πλευρά, φαίνεται ότι κάποια δίκτυα προχώρησαν
σε αξιόλογες όσο και ενδιαφέρουσες βελτιώσεις των µεθόδων συνολικής δράσης τους
σε όλους τους τοµείς. Από την άλλη όµως, παρουσιάστηκε ένας αξιόλογος αριθµός
νέων δικτύων τα οποία σαφώς υστερούν ως προς τις µεθόδους, θυµίζοντας από κάποιες
πλευρές τους τρόπους λειτουργίας των βασικών δικτύων διεθνοσωµατεµπορίας κατά το
πρώτο µισό της δεκαετίας του 1990. Στο ζήτηµα αυτό η αναφορά επιστρέφει στη
συνέχεια.

2. Ορισµένα µοντέλα οργάνωσης των δικτύων διεθνικής
σωµατεµπορίας
Πολύ συχνά, η προσέγγιση της διεθνικής σωµατεµπορίας γίνεται κατανοητή σε
όρους οργανωµένης εγκληµατικής οµάδας ή συµµορίας. Η προσέγγιση αυτή συµβάλλει
στην εστίαση των διάφορων νοµοθετικών πλαισίων και κατασταλτικών δράσεων σε
ορίσιµους στόχους, πρόσωπα στα οποία µπορεί να αποδοθεί ποινικά ορίσιµη ευθύνη.
Από την άλλη πλευρά, ατονεί η αντίληψη του trafficking ως παράνοµης διακίνησης
εµπορευµάτων που έχουν µεν υψηλή ζήτηση αλλά έχουν ορισθεί ως παράνοµα. Η
δεύτερη αυτή αντίληψη είναι όµως εξίσου αναγκαία για την κατανόηση του trafficking
ως δικτύου παγκόσµιας εµβέλειεας που είναι µάλλον ανεξάρτητο της δράσης ενός
συγκεκριµένου προσώπου ή µιας συγκεκριµένης οµάδας. Τα τρία µοντέλα που
ακολουθούν επιχειρούν να διατηρήσουν µιαν ισορροπία µεταξύ των δύο προσεγγίσεων.
Τα συγκεκριµένα µοντέλα που κατατίθενται στη συνέχεια έχουν τον περιορισµό
ότι αποτελούν γενικεύσεις µε βάση τις εξαλίξεις του trafficking στην Ελλάδα κυρίως
της πενταετίας 1998-2002. Συνεπώς, δεν διεκδικούν καθολική ισχύ. Ένας δεύτερος
περιορισµός τους έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι αποτελούν µοντέλα, δηλαδή
προσπάθειες λογικής συµπύκνωσης που όµως αποκλίνουν από το σύνολο των
συγκεκριµένων περιπτώσεων στις οποίες αναφέρονται. Ένας τρίτος περιορισµός τους
αφορά στην επιλογή του να µην επιχειρηθεί η δηµιουργία γενικότατων µοντέλων που
αφορούν στο σύνολο των δικτύων αλλά να υπάρξει µια εστίαση στα πλέον διαδεδοµένα
και επιτυχηµένα στην πράξη δίκτυα διεθνοσωµατεµπορίας. Κρίθηκε ότι αυτή η
κάθοδος ως προς το επίπεδο γενίκευσης είναι πλουσιότερη ως προς το όποιο γνωστικό
της υλικό σε σύγκριση µε ένα γενικότερο µοντέλο.
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Ορισµένες γενικές διευκρινίσεις που ίσως συµβάλλουν στην προσέγγιση των
µοντέλων που ακολουθούν είναι οι ακόλουθες:
α) Ο τρόπος διασύνδεσης και η κατανοµή ρόλων των δικτύων που
οργανώνονται στα µοντέλα παρουσιάζουν υψηλή αντιστοιχία µε επτά ή οκτώ στα δέκα
δίκτυα διεθνικής σωµατεµπορίας που έδρασαν ή δρούν στην Ελλάδα.
β) Οι ρόλοι που εντοπίζονται µπορεί να αναφέρονται σε παραπάνω από ένα
άτοµα. Π. χ., ο ρόλος «πορνολογητής» µπορεί να ενεργοποιείται από δύο άτοµα.
Αντίστροφα, το ίδιο άτοµο µπορεί να αναλαµβάνει δύο ρόλους. Π. χ., ο
«πορνολογητής» και ο «εκµισθωτής» να έχουν αναληφθεί από το ίδιο άτοµο
γ) Ένας ρόλος µπορεί να µην αναφέρεται σε ένα άτοµο, αλλά µε ένα επιµέρους,
εξειδικευµένο δίκτυο ατόµων. Π. χ., ο ρόλος «διαφθορέας κρατικής υπαλληλίας»
µπορεί να περιλαµβάνει µια δέσµη από άτοµα και µηχανισµούς.
δ) Ορισµένοι περιφερειακοί ρόλοι µπορεί συγκυριακά να παραµείνουν
ανενεργοί σε µια φάση της διαδικασίας.
ε) Εκτός της πελατείας, η γυναίκα προς έκδοση µπορεί να τύχει σεξουαλικής
εκµετάλλευσης και από άλλα πρόσωπα. Κατά την µετάβασή της προς τον πελάτη ή και
κατά τη διάρκεια της θητείας της, µπορεί να τύχει διαδικαστικής ή συγκυριακής
σεξουαλικής χρήσης, µπορεί να τύχει και βιασµού από άτοµα του δικτύου.
στ) Τα δίκτυα βρίσκονται στο πλαίσιο της ευρύτερης παράνοµης αγοράς.
Πολλοί από τους ρόλους που µεσολαβούν ώστε η γυναίκα να φτάσει στον πελάτη ή να
κρατηθεί στη θέση αυτή υπάρχουν για την εξυπηρέτηση των αναγκών διάφορων
δικτύων (π. χ., ο «πλαστογράφος»). Π. χ., βία, διαφθορά και πλαστογραφία αποτελούν
παρακάµψεις ή υποκατάστατα διαδικασιών της νόµιµης αγοράς.

∆ιάγραµµα 2.

Το ολοκληρωµένο δίκτυο διεθνικής σωµατεµπορίας
Το ολοκληρωµένο δίκτυο στην παράνοµη διακίνηση µε σκοπό την
εµπορευµατική εκµετάλλευση, από την πορνολόγηση ως την οικονοµική και
σεξουαλική εκµετάλλευση των γυναικών, φέρνοντας στην επιφάνεια το σύνολο των
βασικών διαστάσεων και ρόλων. Αποτελεί ένα τριπλοκοµβικό-τριφασικό µοντέλο που
απαρτίζεται από τρεις οργανωµένες εγκληµατικές οµάδες. Στο µοντέλο, ο κάθε κόµβος
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είναι σχετικά αυτόνοµος, µε δικό του επικεφαλής και δική του εσωτερική οργάνωση. Η
κάθε φάση της διαδικασίας λαβαίνει χώρα από διαφορετικό κόµβο-εγκληµατική οµάδα.
Το συγκεκριµένο µοντέλο δικτύου προσδίδει αυξηµένη ευελιξία απέναντι στην
αστυνοµία και διευκολύνει τον εντοπισµό γυναικών προς πορνολόγηση. Στην Ελλάδα,
αξιοποιείται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια από µικροµεσαίους εκµισθωτές.
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∆ιάγραµµα 3.
Το συγκεντρωτικό µοντέλο διεθνικής σωµατεµπορίας
Το συγκεντρωτικό µοντέλο είναι µονοκοµβικό-τριφασικό. Οι τρεις φάσεις της
διεθνικής σωµατεµπορίας – πορνολόγηση, µεταφορά και εκµίσθωση – αναλαµβάνονται
από την αυτή εγκληµατική οµάδα στο πλαίσιο και µε τη στήριξη της ευρύτερης
υποδοµής που παρέχει το δίκτυο. Η οµάδα µε έναν ή/και δυο επικεφαλής (στη χώρα
πορνολόγησης ή/και τη χώρα εκµίσθωσης). Η συγκεκριµένη µορφή έχει το
µειονέκτηµα ότι συχνά µία σύλληψη είναι ικανή να απενεργοποιήσει το δίκτυο. Στην
Ελλάδα, απαντάται σε «παλαιές» οµάδες διεθνοσωµατεµπόρων, αλλά και σε σύγχρονες
ιδιαίτερα ισχυρές οµάδες που διακινούν µεγάλους αριθµούς γυναικών.
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Πιθανές
∆ιαδροµές

Γυναίκα

ΠρόσωπαΡόλοι
Χώρα
αποστολής
π.χ. Ουκρανία

Πορνολογητής
∆ιαφθορέας κρατικής
υπαλληλίας

Π.χ. Ρουµανία

Πλαστογράφος εγγράφων

Συνοδός-Φρουρός

Π.χ. Βουλγαρία

Χώρα
προορισµού
π.χ. Ελλάδα

Εκµισθωτής

Αρχηγός
∆ικτύου

Συνοδός-Φρουρός
Π.χ. Γιάννενα

∆ιαφθορέας
κρατικής
υπαλληλίας

Π.χ. Αθήνα

Μεταβαλλόµενη πορνική
εγκατάσταση:
Κατ’ οίκον
Τηλεφωνητής
Μετακινητής
Συνοδός-Φρουρός
Παραλήπτης
Χρηµάτων.
Ενδιάµεσο άτοµο για
επικοινωνία της οµάδας

Πελάτης
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∆ιάγραµµα 4.
Το τοπικό µοντέλο διεθνικής σωµατεµπορίας
Το τοπικό µοντέλο είναι µονοκοµβικο-διφασικό και εστιάζει στο σύνολο των
περιπτώσεων όπου η πορνολόγηση αλλοδαπών γυναικών λαβαίνει χώρα εντός των
συνόρων της χώρας αποστολής, µε την προώθησή τους να έχει πραγµατοποίηθεί µε
νόµιµα ή παράνοµα µέσα τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των δικτύων
παράνοµης οικονοµικής µετανάστευσης. Περιλαµβάνει δύο φάσεις, την πορνολόγηση
και την εκµίσθωση, που πραγµατοποιούνται από την ίδια οµάδα, συνήθως µε έναν
επικεφαλής. Το συγκεκριµένο δίκτυο είναι τοπικό (για παράδειγµα, περιορίζεται στην
Ελλάδα), µε διεθνική σύσταση ως προς τα άτοµα που το αποτελούν αλλά και τις
γυναίκες που πορνολογούνται.
Παραλλαγή
Το δίκτυο συνήθως είναι µετεξελίξιµο σε δικοµβικό, αφού συχνά, µετά την
πορνολόγηση, υπάρχει µεταπώληση γυναικών σε άλλο κόµβο-οργανωµένη οµάδα µέσα
στην ίδια χώρα. Η ύπαρξη ενός µόνο κόµβου έχει το µειονέκτηµα ότι η ακύρωση µιας
φάσης ή η σύλληψη ενός µέλους οδηγει σε ακύρωση όλο το δικτυο. Από την άλλη,
είναι ένα κλειστό δίκτυο µε µικρότερο συντελεστή διακινδύνευσης. Στην Ελλάδα, η
µορφή αυτή εστιάζει στις νοµιµες και παράνοµες µετανάστριες.
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Γυναίκα

Ελλάδα
π.χ. Θεσσαλονίκη

Πορνολογητής

Μεταβαλλόµενη πορνική
εγκατάσταση:
Κατ’ οίκον

Γραφείο Ευρέσεως Εργασία,
Καλλιτεχνικό γραφείο
ΦρουρόςΣυνοδός

Τηλεφωνητής

ΦρουρόςΣυνοδός
∆ιαφθορά
κρατικής
υπαλληλίας

Μετακινητής

Συνοδόςφρουρός

Εκµισθωτής

Πελάτης

Μεταπώληση

Π.χ. Αθήνα

Πορνική
εγκατάσταση
π.χ. Μπαρ

Π.χ. Λάρισα

Εκµισθωτής

∆ιαφθορέας κρατικής
υπαλληλίας

Συνοδός-Φρουρός

Πελάτης
STOP TRAFFICKING OF PEOPLE NOW

19

Πνευµατική ιδιοκτησία STOPNOW-ΚΕ∆Ε

∆ιάγραµµα 5.
Σχετικά µε το κόστος µετατροπής και διατήρησης της γυναίκας ως
εκδιδόµενη
Το µοντέλο του κόστους µετατροπής και διατήρησης της γυναίκας ως εκδιδόµενης
εδράζεται και αποτελεί συµπλήρωµα του πρώτου µοντέλου. Επιχειρεί να προσφέρει
µιαν απεικόνιση της αυτής διαδικασίας αλλά µε αντίστροφη ροή. Ενώ το πρώτο
µοντέλο εστιάζει στην προώθηση ατόµων από τη χώρα αποστολής προς τη χώρα
προορισµού, το δεύτερο µοντέλο εστιάζει στην προώθηση οικονοµικών πόρων από τη
χώρα προορισµού προς τη χώρα αποστολής. Από αυτή την οπτική, οι χώρες
προορισµού των ατόµων είναι οι χώρες αποστολής των πόρων, ενώ οι χώρες αποστολής
των ατόµων είναι οι χώρες προορισµού των πόρων.
Στο µοντέλο, τα πάγια έξοδα παραµένουν σταθερά. Τα µεταβλητά έξοδα του
εκµισθωτή είναι ανάλογα του τύπου και ρυθµού έκδοσης της γυναίκας. Εξαρτώνται από
(α) τον αριθµό των µισθώσεων, (β) τη διάρκεια της πορνικής θητείας, (γ) τα έξοδα
φυλαξης, διαφθοράς, µετακίνησης, εγκατάστασης, (δ) τα έξοδα συντήρησης της
εκδιδόµενης γυναίκας, (ε) το πεδίο εκπόρνευσης, (ζ) τα ευρύτερα µέτρα και την άµεση
δράση της Αστυνοµίας.
Συγκρίνοντας τον καταµερισµό του οικονοµικού προϊόντος που παράγει η
εκδιδόµενη καθίσταται εµφανής η δυσµενής θέση της (απολαµβάνει το 15% του
οικονοµικού προϊόντος της). Επίσης, έρχεται στην επιφάνεια η άνιση κατανοµή των
εσόδων µεταξύ του δικτύου στις χώρες αποστολής-διακίνησης της γυναίκας (π. χ.,
Ρωσία ή Ουκρανία) και τη χώρα προορισµού της (π. χ. Ελλάδα): 97% έναντι 3% - ή, αν
προστεθούν οι απολαβές της εκδιδόµενης στα έσοδα της χώρας αποστολής 82% έναντι
18%. Τουλάχιστον σε σχέση µε την Ελλάδα, τα έσοδα των δικτύων στις χώρες
αποστολής-διακίνησης στηρίζονται στον αριθµό των προωθούµενων γυναικών προς
έκδοση. (Αν µια γυναίκα προωθηθεί περισσότερες της µιας φορές, τα έσοδα του
δικτύου στη χώρα αποστολής αυξάνονται, αν και όχι ανάλογα.)
Σχετικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα η αναφορά επανέρχεται παρακάτω στην
ενότητα µε τον τίτλο «Προς µια δεύτερη γενιά εξαναγκαστικά εκδιδοµένων στην
Ελλάδα».
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Γυναίκα
Πλαστογράφος
εγγράφων
0,1€

Πορνολογητής

Κέρδος 0,6

ΣυνοδοίΜεταφορά
0,1€
∆ιαφθορά
0,3€

ΣυνοδοίΦρουροί
0,1€

1,2€
Γραφείο Ταξιδίων/
Ευρέσεως εργασίας
0,1€

∆ιακινητής

Κέρδος 1€
∆ιαφθορά
0,6€

Ε
Ξ
Ο
∆
Α

Ε
Ξ
Ο
∆
Α

Έξοδα µετακίνησης
και συντήρησης
0,1€

3€

Μ
Ε
Τ
Α
Β
Λ
Η
Τ
Α

Π
Α
Γ
Ι
Α

Εκµισθωτής

Κέρδος 31€

Ενδιάµεσο άτοµο
επικοινωνίας της
οµάδας
6€

Ενδιάµεσο
άτοµο
επικοινωνίας
µε εκδιδόµενες
2€
100€

Εκδιδόµενη
15€

Πελάτης
100€

Επικοινωνία µε
πελατεία
5€

Έξοδα
µετακίνησης
4€
Εγκατάσταση και
συντήρηση
γυναικών
12€

Φρούρηση
5€

∆ιαφθορά
17€
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3. Το ζήτηµα της πολυεθνικότητας
Ένα κύριο χαρακτηριστικό του πληθυσµού των γυναικών που εντοπίστηκαν να
εκδίδονται κάτω από τον έλεγχο δικτύων διεθνοσωµατεµπορίας στην Ελλάδα κατά το
2002 είναι η αυξηµένη πολυεθνικότητα. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι
εξαναγκαστικά εκδιδόµενες προέρχονταν από πολλές και διάφορες χώρες. Τη δεκαετία
του 1980, η πορνεία αλλοδαπών γυναικών σε καθεστώς µαστροπείας-σωµατεµπορίας ή
διεθνοσωµατεµπορίας είχε ως πυρήνα της τις γυναίκες από τον Αγιο ∆οµίνικο, την
Πολωνία, τις Φιλιππίνες και την Ταϋλάνδη (ενώ, µετά το 1987, εµφανίστηκαν σε
σηµαντικούς αριθµούς γυναίκες από την καταρρεούσα ΕΣΣ∆), αλλά περιστασιακά
εµφανίζονταν γυναίκες από διάφορες χώρες της Ευρώπης, Ασίας και Αµερικής. Τη
δεκαετία του 1990, το βασικό σώµα των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων απαρτίσθηκε από
Ρωσίδες, Ουκρανές, Αλβανίδες, Βουλγάρες, Ρουµάνες και, αυξανόµενα, Μολδαβές.
Συγχρόνως, εθήτευσαν στην εξαναγκαστική πορνεία (αλλά και την παράνοµη πορνεία,
ελεγχόµενες από µαστροπούς και σωµατέµπορους) γυναίκες από δεκάδες διαφορετικές
χώρες.11
Το 2002 η πολυεθνικότητα των εξαναγκαστικά και παράνοµα εκδιδοµένων
αυξήθηκε σηµαντικά. Καταρχήν, εντοπίσθηκαν να εκδίδονται γυναίκες από όλες τις
χώρες που εντοπίσθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990 – εκτός της Βραζιλίας. Επιπλέον,
εντοπίσθηκαν στην πορνεία γυναίκες και από τις ακόλουθες χώρες: (σε αξιόλογους
αριθµούς) Λευκορωσία, Νιγηρία, Ουζµπεκιστάν και (σε περιορισµένους αριθµούς)
Αυστρία, Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Πακιστάν, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη και Σιέρρα Λεόνε.
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Ας αναφερθεί δε ότι κατά τη δράση της η Αστυνοµία εντόπισε στα χέρια
διεθνοσωµατεµπόρων ή σωµατεµπόρων-µαστροπών και γυναίκες από ∆ανία, Ηνωµένο
Βασίλειο, Κολοµβία, Νορβηγία και Ρουάντα.
Η αύξηση της πολυεθνικότητας των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων (αλλά και των
παράνοµα εκδιδοµένων σε καθεστώς µαστροπείας-σωµατεµπορίας) στην Ελλάδα
αποτελεί σοβαρό δείκτη µιας εξάπλωσης και ολοκλήρωσης ενός παγκόσµιου δικτύου
διεθνοσωµατεµπορίας και συγχρόνως, µιας απλοποίησης των διαδικασιών µεταφοράς
και εκµετάλλευσης γυναικών από τη µια χώρα στην άλλη.

4. Πολυεθνικότητα και δίκτυα διεθνικής σωµατεµπορίας
Όµως, η αύξηση της πολυεθνικότητας είναι ενδεικτική και µιας προσπάθειας
ανάπτυξης και επιτυχηµένης παρουσίας στην Ελλάδα άλλων δύο δικτύων: Το ένα «υπό
κατασκευή» δίκτυο διεθνοσωµατεµπορίας διακινεί γυναίκες από την κεντρική Ευρώπη
– και µάλιστα χώρες που από τον Απρίλιο του 2003 θα αποτελούν µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας σε µιαν ουσιαστική αύξηση του εσωτερικού
trafficking στην ΕΕ. Το δε άλλο «υπό κατασκευή» δίκτυο αναλαβάνει την προώθηση
γυναικών από χώρες της κεντρικής Αφρικής στην πορνική αγορά στην Ελλάδα. Εφ`
όσον τα δύο αυτά δίκτυα εδραιώσουν τη θέση τους στην πορνεία στην Ελλάδα, τότε θα
πρόκειται για δοµικές αλλαγές στην οργάνωση της εξαναγκαστικής πορνείας οι οποίες
θα προκαλέσουν σηµαντικές µεταβολές σε µια σειρά επιπέδων, από την ευκινησία των
δικτύων έως και τα γούστα της πορνικής πελατείας.
Κατά τη διάρκεια του 2002, έδρασαν στην Ελλάδα επιτυχηµένα προωθώντας
αλλοδαπές γυναίκες στην πορνεία έξι βασικά δίκτυα:
-

ρωσικό

-

ουκρανικό

11

Σε κάποιους υπολογίσιµους αριθµούς (περισσότερες των δέκα) εκδόθηκαν γυναίκες από
Αλβανία, Αζερµπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Γιουγκοσλαβία (Κόσοβο, Μαυροβούνιο,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη), Εσθονία, Καζακστάν, Κιργισία, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθουανία,
Μακεδονία, Μολδαβία, Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, Πολωνία, Ρωσία, Ρουµανία, Σλοβενία. Σε
µικρότερους ίσως αριθµούς εκδόθηκαν γυναίκες και από Βραζιλία, Γερµανία, Ουγγαρία τη
Σλοβακία. Ας ληφθεί υπ` όψιν ότι προωθήθηκαν από δίκτυα εξαναγκασµού και δεκάδες
Αφρικανές. Αν και όµως αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο να ορισθεί η χώρα προέλευσης,
µπορεί να υποστηριχθεί ότι προέρχονταν από την ευρύτερη κεντρική Αφρική. Το πιο πιθανό
είναι ότι εκδόθηκαν και άλλες που διέφυγαν της ερευνητικής προσπάθειας.
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-

βαλκανικό

-

αλβανικό

-

κεντροευρωπαϊκό

-

αφρικανικό.
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και δευτερευόντως

Το κάθε δίκτυο trafficking, προώθησε αλλοδαπές γυναίκες από µια δέσµη
χωρών, ενώ έκαναν την εµφάνισή τους και µερικές δεκάδες γυναίκες που προωθήθηκαν
από συγκεκριµένα άτοµα ή µικρές οµάδες σωµατεµπόρων που αξιοποίησαν τις
µεθόδους και τις διαδροµές των µεγάλων δικτύων. Πιο συγκεκριµένα, το κάθε ένα από
τα βασικά δίκτυα εκτιµάται ότι προώθησε (ή ήδη είχε προωθήσει σε προηγούµενα
χρόνια) και εκµεταλλεύτηκε (µόνιµα ή για κάποιο χρονικό διάστηµα) τους αριθµούς
αλλοδαπών γυναικών που παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 6.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.
Εξαναγκαστική πορνεία στην Ελλάδα, 2002 - Η συµβολή των βασικών
δικτύων διεθνικής σωµατεµπορίας

6.000
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4.000
3.000
2.000
1.000
0
Ρωσίδες

Ουκρανές

Βαλκάνιες

Αλβανίδες

Εκτός ΕΕ

Με βάση αυτά τα δεδοµένα αλλά και την ευρύτερη δυναµική και ζωτικότητα
που εµφάνισαν τα δίκτυα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, είναι δυνατό να
διακριθούν σε τρία ζευγάρια.
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Το πρώτο ζευγάρι περιλαµβάνει το ρωσικό και το ουκρανικό δίκτυο, δύο
διεθνικά δίκτυα παγκόσµιας εµβέλειας. Καταρχήν, προώθησαν στην πορνεία το 5560% (ακριβέστερα, το 58%) του συνόλου των γυναικών προς έκδοση στην Ελλάδα.
Κατά δεύτερο λόγο, ελέγχουν και γυναικοδοτούν τις κεντρικές πορνικές αγορές µε –
και αυτό είναι το σηµαντικότερο – τα υψηλότερα µισθώµατα. Μέχρι σήµερα, η
εξαναγκαστική πορνεία στην Ελλάδα γίνεται κατανοητή µε τους όρους των δύο αυτών
δικτύων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 µέχρι και σήµερα, κυρίως η «Ρωσίδα»
αλλά και η «Ουκρανή» δανείζουν το όνοµά τους στην εξαναγκαστικά εκδιδόµενη
γενικά. Το 2002, και τα δύο δίκτυα φαίνονται σε σηµαντική υποχώρηση. Η µείωση του
υπό διαχείριση και εκµετάλλευση πληθυσµού των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων του
ρωσικού δικτύου φαίνεται να πλησιάζει το 30%, ενώ του ουκρανικού δικτύου σαφώς
ξεπερνά το 25% και µάλλον πλησιάζει το 28%.
Το δεύτερο ζευγάρι περιλαµβάνει δύο περιφερειακά (regional) δίκτυα, το
βαλκανικό και το αλβανικό. Γενικά, τα δύο δίκτυα ακολούθησαν µιαν αντίθετη πορεία
στην πορνεία στην Ελλάδα. Χωρίς να τίθεται θέµα σύγκρισης µε το ρωσικό και το
ουκρανικό, το αλβανικό δίκτυο γνώρισε µια γρήγορη ανοδική πορεία ως προς τις τον
αριθµό των γυναικών που διαχειρίστηκε και τα έσοδα του ως το 1996. Από τα τέλη του
1996 είχε αξιόλογες διακυµάνσεις. Μάλιστα, οι οµάδες των διεθνοσωµατεµπόρων του
αλβανικού δικτύου (απαρτιζόµενες κυρίως από Αλβανούς και Έλληνες) ξεπέρασαν
επιτυχηµένα την οξεία κρίση που προκλήθηκε από την επίθεση της Αστυνοµίας ενάντια
στην πορνεία του πεζοδροµίου, µέσω µιας µαζικής µεταφοράς των γυναικών τους στον
οίκο ανοχής και την κατ` οίκον πορνεία µέσω αγγελιών. Το βαλκανικό δίκτυο,
αντίθετα, είχε µιαν αργή, σταθερή ανοδική πορεία. Μόλις το 2000 έφτασε να
εκµεταλλεύεται στην αγορά τον αριθµό γυναικών που εκµεταλλευόταν το αλβανικό
δίκτυο το 1995.
Κατά το 2002, το αλβανικό δίκτυο εµφανίζεται και πάλι σε κρίση, αυτή τη φορά
ευρύτερη της κρίσης του 1997 αφού είναι προϊόν της περιορισµένης ικανότητάς του να
αντεπεξέλθει στον ανταγωνισµό των αντιπάλων δικτύων. Ένας (αργά και ασταθώς)
αυξανόµενος αριθµός εξαναγκαστικά εκδιδοµένων στους οίκους ανοχής προέρχεται
από χώρες όπως η Ρουµανία, η Μολδαβία, η Βουλγαρία, ακόµα και η Ρωσία ή η
Ουκρανία.12 Από την άλλη, οι γυναίκες-εµπορεύµατα που προωθούνται από τις
επιµέρους οµάδες σωµατεµπόρων του αλβανικού δικτύου στην κατ` οίκον πορνεία δεν

12

Και, ευρύτερα, οι χώρες της βορειο-ανατολικής Ευρώπης από τις οποίες τα δύο δίκτυα
πορνολογούν γυναίκες.
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φαίνεται ικανή να ανταγωνιστεί τις γυναίκες-εµπορεύµατα των άλλων δικτύων, παρά τη
σχετική τους πτώση. Το αλβανικό δίκτυο φαίνεται να χάνει το βασικό του
γυναικορυχείο, τον πληθυσµό των γυναικών στην Αλβανία, αφού η ζήτηση για
Αλβανίδες-εµπορεύµατα περιορίζεται. Ήδη κατά το 2002, οι σωµατέµποροι του
αλβανικού δικτύου εµφανίζονται να προσανατολίζονται στην εκµετάλλευση γυναικών
που προέρχονται από τα γυναικορυχεία της βορειο-ανατολικής Ευρώπης και χωρών
Βαλκανικής (Βουλγαρία, Ρουµανία) και να συνεργάζεται µε άλλα δίκτυα, µάλλον σε
δορυφορικό ρόλο ή ρόλο τελικού εκµεταλλευτή. Σε κάθε περίπτωση, ενώ το 2000 το
αλβανικό δίκτυο διαχειριζόταν περί το 20% των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων στην
Ελλάδα, το 2002 δείχνει να έχει περιοριστεί στο 15% ή λίγο περισσότερο. Εάν αυτή η
κατάσταση συνεχιστεί, το αλβανικό δίκτυο θα απωλέσει την ιδιαιτερότητά του και θα
σβήσει όπως και άλλα δίκτυα στο παρελθόν (πολωνικό, ασιατικό κλπ.)13
Κατά το 2002, το βαλκανικό δίκτυο εµφανίζει µιαν ισχυρή δυναµική
προώθησης και διεκδίκησης µεριδίου της συνολικής πορνικής αγοράς, µε µιαν αύξηση
σχεδόν κατά 30% των γυναικών που έθεσε προς πορνική εξυπηρέτηση στην πελατεία
στην Ελλάδα, κυρίως Βουλγάρες, Ρουµάνες αλλά και Μολδαβές. Από το 13-14% των
εξαναγκαστικά εκδιδοµένων το 2000, το 2002 το βαλκανικό δίκτυο φαίνεται να
εκµεταλλεύεται το 22-23% των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων στην Ελλάδα. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι µέρος της συνολικής ανόδου προκλήθηκε σαφώς µετά την κατάργηση
του καθεστώτος βίζας µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας τον Απρίλιο του 2001.
Παρατηρήθηκε ένα φαινόµενο τοπικού σεξοτουρισµού, µε πολλές δεκάδες χιλιάδες
πελατών από τους συνοριακούς νοµούς να διαβαίνουν τα σύνορα προς τη Βουλγαρία,
να µισθώνουν εξαναγκαστικά εκδιδόµενες γυναίκες µερικά χιλιόµετρα µέσα από τα
σύνορα και στη συνέχεια να επιστρέφουν. ∆εν είναι τυχαίο ότι στους µήνες που
ακολούθησαν υπήρξε µια πτώση των τοπικών µπαρ όπου εκδιδονταν εξαναγκαστικά
εκδιδόµενες – εκτιµάται ότι σε κάποιες περιοχές µειώθηκαν από συνολικά 50 σε 9 ή
10.14

13

Αυτό δεν σηµαίνει και ότι το αλβανικό οργανωµένο έγκληµα θα απωλέσει και τη
συνολική ζωτικότητά του είτε στο επίπεδο της ΕΕ είτε της Ελλάδας ειδικότερα, αφού
υπάρχουν και άλλα αγαθά που διακινεί παράνοµα (πχ., εξαρτησιογόνες ουσίες) αλλά και
άλλες χώρες της ΕΕ στις οποίες διακινούνται από µέρους του γυναίκες προς εκµετάλλευση.

14

Στην αναφορά, οι εκδιδόµενες γυναικές που υπηρετούν Έλληνες πελάτες από την αλλη
πλευρά των συνόρων όσο και οι ίδιοι οι πελάτες συνυπολογίζονται στην εκτίµηση των
αντίστοιχων συνολικών πληθυσµών.
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Το τρίτο ζευγάρι δικτύων περιλαµβάνει δύο νέα δίκτυα που έκαναν την
εµφάνισή τους σε υπολογίσιµη κλίµακα κατά την τελευταία διετία. Είναι νωρίς για να
διατυπωθούν απόψεις που περιλαµβάνουν υπαινιγµούς σχετικά µε το δυναµισµό, τη
ζωτικότητα και την προοπτική τους στο µέλλον. Πάντως, το κεντρο-ευρωπαϊκό δίκτυο
εµφανίζεται να προώθησε και εκµεταλλεύτηκε περίπου 530-540 γυναίκες το 2002,
έναντι µονοψήφιων ή το πολύ µικρών διψήφιων αριθµών κατά τα τελευταία χρόνια της
δεκαετίας του 1990. Το αφρικανικό δίκτυο φαίνεται να προώθησε-εκµεταλλεύτηκε περί
τις 250 γυναίκες – αν και για σχετικά µικρά χρονικά διαστήµατα. Όµως, ο αξιόλογος
αυτός αριθµός µπορεί να είναι συγκυριακός. Με βάση τα όποια στοιχεία έχει η έρευνα
στη διάθεσή της, το αφρικανικό δίκτυο δεν δηµιουργεί µια πρώτη έστω εντύπωση ότι
χαρακτηρίζεται από κάποιαν αξιόλογη συνέχεια σχέσεων και δοµών, µια ευρύτερη
υποδοµή και ένα δίκτυο σχέσεων, που να υπόσχονται µια συνέχεια, πολύ δε
περισσότερο µιαν ανάπτυξη στο µέλλον.
Συµπληρωµατικά, αξίζει να αναφερθούν δύο νέα φαινόµενα σχετικά µε το
εµπόρευµα που προωθείται προς εκµετάλλευση στην αγορά. Μια γενική εκτίµηση από
άτοµα του χώρου (εκδιδόµενες, πελάτες κ. ά.) είναι ότι, σταδιακά, η ποιότητα του
εµπορεύµατος πέφτει: οι γυναίκες που προωθούν και εκµεταλλεύονται τα δύο βασικά
δίκτυα, το ρωσικό και το ουκρανικό, υστερούν από πλευράς φυσικών χαρακτηριστικών
σε σύγκριση µε τις γυναίκες που προωθούσαν-εκµεταλλεύονταν από το 1990 ως το
1998, ίσως και το 2000. Ένας παράγοντας που µάλλον συµβάλλει σ` αυτή την εξέλιξη
είναι ότι υπάρχει η τάση οι ποιοτικά υπέρτερες γυναίκες από τη βορειο-ανατολική
Ευρώπη να προωθούνται προς εκµετάλλευση σε χώρες µε υψηλότερο πορνικό
µίσθωµα, αλλά και χαµηλότερο συντελεστή διακινδύνευσης σε σχέση µε τη δράση της
Αστυνοµίας. Προτιµώνται χώρες όπως η Γερµανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιαπωνία ή
οι ΗΠΑ. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι η πορνική πελατεία στην Ελλάδα µπορεί να
αναφέρεται σ` αυτή την πτώση ποιότητας της γυναίκας-εµπορεύµατος αλλά η
διαπίστωση αυτή δεν φαίνεται να επηρεάζει πρακτικά την αγοραστική της
συµπεριφορά.

5. Η εγκατάσταση εξαναγκαστικά εκδιδοµένων σε πορνικούς τοµείς15
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Κατά το 2002 έλαβαν χώρα αξιόλογες ανακατατάξεις στην εγκατάσταση και
εκµετάλλευση εξαναγκαστικά εκδιδοµένων αλλοδαπών γυναικών στους διάφορους
τοµείς που συνθέτουν την πορνεία στην Ελλάδα. Κυρίαρχος πορνικός τοµέας ήταν τα
µπαρ – νυκτερινά κέντρα. «…(Γ)ια τα δεδοµένα της Ελλάδας στα τέλη του 20ου αιώνα
και στις αρχές του 21ου, το µπαρ και το νυκτερινό κέντρο προσέφεραν το optimum
ειδικά για την εξαναγκαστική πορνεία και τη διεθνική σωµατεµπορία.
Το µπαρ και το νυκτερινό κέντρο αποτέλεσαν µιαν ιδιαίτερα ευλύγιστη µορφή
προσέγγισης της πελατείας στις εκδιδόµενες. Κατ` αρχήν, το φάσµα των προσαρµογών
που η συγκεκριµένη µορφή προσφοράς πορνικών υπηρεσιών µπορεί να δεχθεί είναι
ευρύτατο – και στην πραγµατικότητα κατά την περίοδο 1990-2000 πήρε συγκεκριµένες
µορφές από όλο το φάσµα των δυνατοτήτων αυτών. Είναι δυνατό να υπάρχει από ένα
high class ή luxury µπαρ ή νυκτερινό κέντρο. Είναι επίσης δυνατό να υπάρχει ένα
µπαρ-παράγκα ή ένα µπαρ-λυόµενο, µια φτηνή κατασκευή, για παράδειγµα, µερικά
µέτρα – ή µάλλον, µερικά λεπτά – έξω από ένα χωριό. Επίσης, το µπαρ ή το νυκτερινό
κέντρο µπορεί να είναι µια ήδη καθ` όλα νόµιµη και λειτουργούσα επιχείρηση που
επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην συνεκµετάλλευση (σε συνεργασία µε τους
διεθνικούς σωµατεµπόρους) εξαναγκαστικά εκδιδοµένων αλλοδαπών γυναικών.
Ως πορνικές εγκαταστάσεις, το µπαρ και το νυκτερινό κέντρο ….
(π)εριλάµβαναν από µία έως είκοσι εκδιδόµενες γυναίκες, συνήθως δε µεταξύ τριών και
οκτώ. Στα µπαρ και νυκτερινά κέντρα που δεν αποτελούσαν γνήσιες και αποκλειστικές
πορνικές εγκαταστάσεις υπήρχαν και άλλες εργαζόµενες γυναίκες. (….)
Το γεγονός ότι ο πληθυσµός των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων αλλοδαπών
γυναικών προωθήθηκε σε µικρές πορνικές µονάδες σηµαίνει ταυτόχρονα και ότι
προωθήθηκε και σε πολλές πορνικές µονάδες – και κατά την τετραετία 1997-2000
πρέπει να ήταν ενεργές περίπου 4.500 τέτοιες µονάδες στην Ελλάδα. Αυτό όµως φέρει
τη συνοδευτική σηµασία για ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας – ή, συνενοχής – γύρω από
τους διεθνοσωµατέµπορους. Μια πρώτη εκτίµηση είναι ότι σ` αυτό το δίκτυο
15

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διάκριση µεταξύ πορνικών τοµέων δεν είναι πάντα σαφής.
Μάλιστα, σε σύγκριση µε την πρώτη πενταετία του 1990, η ασάφεια αυξάνεται αλλά και
αλλάζει µορφή. Μεταξύ άλλων, η διαφορά µεταξύ (παράνοµων) οίκων ανοχής και
µασσαζάδικων φαίνεται να ατονεί` µια εκδιδόµενη είναι δυνατό να απασχολείται συγχρόνως
σε δύο διαφορετικούς τοµείς (για παράδειγµα, σε µπαρ αλλά και κατ` οίκον)` κατά τη
διάρκεια ενός έτους η ίδια εκδιδόµενη µπορεί να απασχοληθεί σε δύο ή και τρεις πορνικούς
τοµείς. Συνεπώς, η κατάταξη του ∆ιαγράµµατος 3 στηρίζεται σε εκτιµήσεις ως προς τον
βασικό πορνικό τοµέα που µία εκδιδόµενη απασχολήθηκε για το µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα, το δίκτυο που την εκµεταλλεύτηκε, τη συνολική κινητικότητά της κοκ.
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εµπλέκονταν περισσότερα από 60.000 άτοµα τα οποία γνώριζαν το καθεστώς στο οποίο
βρίσκονταν οι αλλοδαπές γυναίκες στην Ελλάδα. Στη µεγάλη τους πλειονότητα δεν
είχαν συµµετοχή στα άµεσα προϊόντα της οικονοµικής εκµετάλλευσης των γυναικών,
όµως σε κάποιο βαθµό η εργασία τους εξαρτιόταν από τη διεθνοσωµατεµπορία και την
εξαναγκαστική πορνεία. Και ίσως αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν υπήρξαν
περιστατικά καταγγελτισµού για το συγκεκριµένο καθεστώς βίας και
εκµετάλλευσης.»16
Τα µπαρ παρέµειναν η σπονδυλική στήλη της εξαναγκαστικής πορνείας το
2002. Απορρόφησαν πάνω από 9.000 – πιθανότατα, περί τις 10.000 – αλλοδαπές,
δηλαδή το 56% του συνόλου των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων. Η κατ` οίκον πορνεία,
µε την επαφή να λαβαίνει χώρα µέσω αγγελιών και την εκδιδόµενη να µεταφέρεται
στον τόπο που ορίζει ο πελάτης, ακολούθησε σε µεγέθη. Λίγο περισσότερο από το 29%
του συνόλου των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε βασικά στο
συγκεκριµένο τοµέα της πορνικής αγοράς. Οι υπόλοιποι πορνικοί τοµείς απορρόφησαν
αντίστοιχα λίγο κάτω από το 10% (ίσως το 9%) ο οίκος ανοχής, περί το 5% τα
µασσαζάδικα, και µόλις 1% το πεζοδρόµιο των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.
Εξαναγκαστικά εκδιδόµενες σε πορνικούς τοµείς, 2000-2002
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Λάζος, 2002α, σσ. 258-260.
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Παρ` όλο που το µπαρ διατήρησε την κυριαρχία του στην εξαναγκαστική
πορνεία, φαίνεται πως σηµείωσε µια πτώση σε σχέση µε το 2000. Πρόκειται για µια
πτώση σε απόλυτα µεγέθη: εκτιµάται πως το 2000 είχαν εκδοθεί σε µπαρ περί τις
12.700 έως 12.800 γυναίκες, δηλαδή κάπου 2.500 περισσότερες σε σχέση µε το 2002,
ένα µέγεθος που δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως τυχαίο ή συγκυριακό. Η πτώση ισχύει
και σε σχετικά µεγέθη, αφού το 2000 οι εξαναγκαστικά εκδιδόµενες στα µπαρ
αποτελούσαν ίσως λίγο περισσότερο από το 65% του συνόλου. Μια τολµηρή
διαπίστωση που µπορεί να προταθεί είναι ότι η πτώση της εξαναγκαστικής πορνείας
στην Ελλάδα από το 2000 ως το 2002 οφείλεται κυρίως στην πτώση της
εξαναγκαστικής πορνείας στα µπαρ. Αξίζει να προσεχθεί ότι, παρά τη συνολική πτώση
τους, το ρωσικό δίκτυο εκµεταλλεύτηκε παρί τις 3.000 γυναίκες στα µπαρ, µε το
ουκρανικό να βρίσκεται πολύ κοντά – σχεδόν 2.900 γυναίκες. Αντίθετα, το βαλκανικό
σηµείωσε µιαν αξιόλογη άνοδο που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αφού έλαβε χώρα σε
περίοδο γενικής πτώσης: εκτιµάται ότι ενώ το 2000 εγκατέστησε και εκµεταλλεύτηκε
περίπου 1.700 γυναίκες σε µπαρ, το 2002 διέθεσε στην ειδική αγορά µεταξύ 2.600 και
2.700 γυναικών.17
∆ύο ακόµα ενδιαφέροντα στοιχεία που αξίζουν της προσοχής για την
κατανόηση της συνολικής εικόνας του εξαναγκασµού και του trafficking στην Ελλάδα
είναι:
Πρώτο η µείωση του πληθυσµού των αλλοδαπών εξαναγκαστικά εκδιδοµένων
στους οίκους ανοχής (µια µείωση που ξεπερνάει το 20%) και η στασιµότητα ή µικρή
αυξηση στο πεζοδρόµιο και τα µασσαζάδικα.
∆εύτερο, η αύξηση των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων στον τοµέα της κατ` οίκον
πορνείας σε απόλυτα µεγέθη (αύξηση περίπου 1.400-1.500 ατόµων) όσο και σε σχετικά
µεγέθη (από 19-20% το 2000 σε 29-30% του συνόλου το 2002). Η αύξηση αυτή αποκτά
ακόµα µεγαλύτερη σηµασία εάν ληφθεί υπ` όψιν ότι η πορνεία των εξαναγκαστικά
εκδιδοµένων γνώρισε µια πτώση λίγο περισσότερο από το 11% - περί το 11,5%.
17

Ας ληφθεί υπ` όψιν ότι το βαλκανικό δίκτυο επιδεικνύει µια περιορισµένη ευλυγισία στη
µεταφορά γυναικών από την πορνεία του µπαρ στην κατ` οίκον πορνεία – και αυτό γιατί
δραστηριοποιείται κυρίως στην περιφέρεια της Ελλάδας – τις µικρές και µεσαίες πόλεις, και
τα χωριά. Ίσως, η σταθερότητα αυτή – πολύ συχνά, η ίδια οµάδα γυναικών εντοπιζόταν να
απασχολείται στον ίδιο τύπο πορνείας ή ακόµα και στην ίδια εγκατάσταση χωρίς
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Είναι φανερό ότι κατά την περίοδο 2001-2002 έλαβε χώρα µια σταδιακή
µεταφορά γυναικών από τους άλλους τοµείς στον τοµέα της κατ` οίκον πορνείας.
Ακριβέστερα, επρόκειτο για µιαν εν µέρει µεταφορά και κυρίως για εγκατάσταση νέων
γυναικών στον αναπτυσσόµενο τοµέα. Από τις αναδιατάξεις αυτές, κυρίως ζηµιωµένο
αποδείχθηκε το αλβανικό δίκτυο, που αυτή τη φορά δεν είχε την ικανότητα
προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες συνθήκες που επέδειξε το 1997. Φαίνεται πως
έχασε από 550 ως 600 άτοµα στους οίκους ανοχής, αλλά – και αυτό είναι ίσως το
σηµαντικότερο – απέτυχε να συνεχίσει την ανάπτυξή του στον αναπτυσσόµενο τοµέα
της κατ` οίκον πορνείας. Τα άλλα δίκτυα διεθνοσωµατεµπορίας προχώρησαν στην
επιτυχηµένη µεταφορά γυναικών στον τοµέα αυτόν – το ρωσικό και το ουκρανικό
δίκτυο σχεδόν διπλασίασαν τις εξαναγκαστικά εκδιδόµενες που εκµεταλλεύονταν στην
κατ` οίκον πορνεία, φτάνοντας τις περί τις 1.800 και 1.650 αντίστοιχα, ενώ το
βαλκανικό είχε επίσης µια µικρή αύξηση ίσως 150-200 γυναικών. Αντίθετα, το
αλβανικό δίκτυο περίπου υποδιπλασίασε τον πληθυσµό των γυναικών που διέθετε στην
πελατεία στο συγκεκριµένο τοµέα: από 1.650 ως 1.700 το 2000, φαίνεται να έπεσε στις
850-900 γυναίκες το 2002. Από την πρώτη στιγµή της εµφάνισής του στην Ελλάδα, το
αλβανικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από µιαν ειδική πολιτική χαµηλών τιµών στην
προσφορά γυναικών και πορνικών υπηρεσιών. Παρ` όλα αυτά, το πιο πιθανό είναι ότι
δεν στάθηκε (ως αυτή τη στιγµή τουλάχιστον) ικανό να αντεπεξέλθει στον
ανταγωνισµό της υψηλότερης ποιότητας των γυναικών-εµπορευµάτων που διέθεσαν τα
άλλα δίκτυα διεθνοσωµατεµπορίας κατά τη διετία 2001-2002.

6. Το ζήτηµα της ηλικίας των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων αλλοδαπών
Σε σύγκριση µε το τέλος της περασµένης δεκαετίας και ειδικότερα το 2000,
κατά το 2002 παρατηρήθηκαν αξιόλογες αλλαγές στην ηλικιακή σύνθεση του
πληθυσµού των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων. Σε ένα γενικό επίπεδο παρατηρείται µία
άνοδος, η οποία πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ των 18 µηνών και των δύο ετών.
Καταρχήν, φαίνεται πως δεν άλλαξε η κατάσταση σ` ότι αφορά στον πυρήνα: ο
βασικός πληθυσµός των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων είναι ηλικίας µεταξύ των 21 και

µετακινήσεις (εντός Ελλάδας) καθ` όλη τη διάρκεια της έρευνας – να προκάλεσε µιαν
αυξητική αλλοίωση της εκτίµησης που, οριακά, ίσως πλησιάζει και το 10%.
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των 30 ετών. Στο ηλικιακό αυτό πλαίσιο εντάσσονται περί τα 2/3 (µάλλον, το 62-63%)
του συνόλου των γυναικών.
Παρατηρείται µια σαφής µείωση του πληθυσµού των ανηλίκων γυναικών που
είναι ενταγµένες στην κεντρική πορνική αγορά, που δηλαδή εκδίδονται στην αυτή
αγορά και µε τη χρήση των αυτών µεθόδων µε τις ενήλικες. Ενώ µέχρι και το 1999
παρατηρείτο µια σταδιακή αύξηση των ανηλίκων στο συνολικό πληθυσµό, το 2000 η
τάση αυτή ανακόπηκε. Το 2000 περί το 6-6,5% του συνόλου των εξαναγκαστικά
εκδιδοµένων γυναικών ήταν ανήλικες, για να πέσει το 2002 γύρω στο 3%. Φαίνεται
πως τα δίκτυα διεθνοσωµατεµπορίας στις χώρες αποστολής δεν πορνολογούν ανήλικες
ενώ παράλληλα και στην Ελλάδα ως χώρα προορισµού αποφεύγουν την εισαγωγή,
εγκατάσταση και εκµετάλλευσή τους. Αν και δεν είναι δυνατό να διευκρινιστεί η
συµµετοχή του κάθε σκέλους σ` αυτή την εξελιξη, το πιθανότερο είναι ότι το σκέλος
της διεθνοσωµατεµπορίας εντός της Ελλάδας έχει τον πρώτο λόγο. Οι ανήλικες δεν
αποδίδουν ιδιαίτερα µεγαλύτερα κέρδη, ενώ η εκµετάλλευσή τους περιλαµβάνει έναν
υψηλότερο συντελεστή διακινδύνευσης. Αν και η Ελληνική Αστυνοµία δεν αναφέρει
εντοπισµούς ανηλίκων στις αναφορές της, µάλλον η ευαισθητοποίηση σχετικά µε την
πορνεία των ανηλίκων επέδρασε αποτρεπτικά στην εισαγωγή τους.
Στον πληθυσµό των ενηλίκων εξαναγκαστικά εκδιδοµένων παρατηρείται µια
αύξηση των ηλικιών πάνω από τα 30 χρόνια. Εκτιµάται ότι αποτελούν ένα 32-33% του
συνόλου. Ενδιαφέρον δε είναι ότι κατά το 2002 παρατηρήθηκε µια αύξηση των
γυναικών πάνω από τα 40 και µέχρι τα 50 χρόνια. Ενώ µέχρι το 2000 φαίνεται πως
αποτελούσαν ένα σπάνιο και κυρίως άτακτο φαινόµενο, το 2002 έκαναν συχνά αισθητή
την παρουσία τους αφού ξεπέρασαν τις 500 γυναίκες, δηλαδή έφτασαν το 3%. Η
αύξηση αυτή µπορεί να αποδοθεί σε δύο βασικούς συντελεστές, δύο διαφορετικές
ανάγκες της αγοράς: Πρώτο, την ανάγκη για διοχέτευση γυναικών στην πορνεία
χαµηλών µισθωµάτων, κυρίως σε µπαρ και οίκους ανοχής αλλά και την κατ` οίκον
πορνεία. ∆εύτερο, µια µικρή µερίδα, περί το 1/13 ως 1/12 προορίσθηκε και εντάχθηκε
κυρίως στην πορνεία των βιτσιών.
Γενικά µπορεί να ειπωθεί ότι οι εξαναγκαστικά εκδιδόµενες άνω των 30 ετών
υφίστανται την κακοµεταχείριση και την εκµετάλλευση των διεθνοσωµατεµπόρων
δευτερευόντως γιατί δεν είναι σε θέση να ξεφύγουν λόγω ελέγχου, εγκλεισµού κλπ., και
πρωτευόντως γιατί έχουν πεισθεί ότι δεν έχουν άλλη επιλογή στην Ελλάδα ή την
πατρίδα τους (σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι αρκετές από αυτές, µάλλον οι
περισσότερες, έχουν υποχρεώσεις σε σχέση µε παιδιά ή/και γονείς). Φαίνεται πως η
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συγκεκριµένη κατηγοία γυναικών είναι σε θέση να µεταπέσει στιγµιαία από το στάτους
της εξαναγκαστικά εκδιδόµενης σ` αυτό της σωµατεµπόρου. Το ζήτηµα αυτό θίγεται
στην ενότητα που ακολουθεί.
Παράλληλα µε την πορνεία των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων γυναικών και
ανηλίκων στην κεντρική αγορά της πορνείας στην Ελλάδα, κατά την τελευταία
δεκαετία αναπτύχθηκε και µια πορνεία ανηλίκων νεαρών που περιλάµβανε ένα
κυµαινόµενο αριθµό µεταξύ των 100 και των 200 ατόµων.

7. Προς µια δεύτερη γενιά εξαναγκαστικά εκδιδοµένων στην Ελλάδα
Σ` ό,τι αφορά στις χώρες της βορειοανατολικής και της νοτιοανατολικής
Ευρώπης, παλαιότερα, για παράδειγµα κατά το πρώτο µισό της δεκατίας του 1990, οι
προς έκδοση γυναίκες επιλέγονταν αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά από τους
πορνολογητές των δικτύων. Οι πορνολογητές είχαν την ευχέρεια να ψάξουν µε άνεση
µέσα σε πληθυσµούς εκατοµµυρίων ανέργων ή ηµι-απασχολούµενων νεαρών
γυναικών, στην πόλη και το χωριό, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν ένα έντονο
ενδιαφέρον να εργαστούν και να ζήσουν στις κοινωνίες της ∆ύσης. Ακόµα και σήµερα,
η πλειονότητα των γυναικών που καταλήγουν στην πορνεία στην Ελλάδα σε καθεστώς
εξαναγκασµού από διεθνοσωµατεµπόρους αποτελείται από γυναίκες που νοµίζουν ότι
θα ασχοληθούν µε baby-sitting, φροντίδα ηλικιωµένων, σερβίρισµα, χοροδιδασκαλία
κοκ.
Σταδιακά όµως, κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της
επόµενης δεκαετίας, η πορνεία γνώρισε µιαν άνευ προηγουµένου ανάπτυξη και στο
εσωτερικό των χωρών αποστολής. Η εµφάνιση µιας εκτεταµένης πορνείας είχε, µεταξύ
άλλων, σηµαντική επίδραση στις γυναίκες που αποτελούν τους πληθυσµούς από τους
οποίους προέρχεται η µεγάλη πλειονότητα αυτών που θα εγκατασταθούν κάτω από
διάφορα καθεστώτα στην πορνεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε µια µερίδα
γυναικών από αυτούς τους πλατιούς πληθυσµούς, η συγκεκριµένη γνώση επέδρασε
αποτρεπτικά. Αντίθετα, για µιαν άλλη µερίδα, µια ένταξη στην πορνεία συνέστησε
πιθανή εναλλακτική στο πλαίσιο ζοφερών προοπτικών για το µέλλον αλλά και
προβληµάτων επιβίωσης από µέρα σε µέρα.
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Για τις γυναίκες αυτές, η προοπτική άσκησης πορνείας σε µια πιο εύπορη χώρα
(ή µια χώρα που υπόσχεται µεγαλύτερα εισοδήµατα) φάνηκε ρεαλιστική και ελκυστική
από πολλές πλευρές. Υψηλά εισοδήµατα, καλύτερος τρόπος ζωής, ένα νέο ξεκίνηµα,
ανωνυµία ώστε αν και όταν επέστρεφαν στη χώρα τους να µη φέρουν µαζί τους το
στίγµα της πόρνης. Ανάλογη αντίληψη για µια µετακίνηση προς τη ∆ύση – µε όλα τα
ιδεολογικά και µυθολογικά συστατικά του όρου ενεργά – ανέπτυξαν και οι ήδη
εκδιδόµενες στη χώρα τους ή, έστω, η πλειονότητά τους.
Η ροή πληροφοριών σχετικά µε το trafficking και τους κινδύνους του και η
αυξανόµενη ενηµέρωση από την πολιτεία και διεθνείς οργανισµούς και δικτυα
καταπολέµησης του trafficking επέδρασαν οπωσδήποτε αποτρεπτικά και στις τρεις
αυτές κατηγορίες δυνάµει εκδιδοµένων στις χώρες προορισµού. Ολοένα και
περισσότερες γυναίκες ανέπτυξαν κώδικες υποψιών και εγρήγορσης, και µια διακριτική
ευχέρεια εντοπισµού του πορνολογητή από τους υπόλοιπους εργασιολογητές που
δραστηριοποιούνταν στις χώρες αποστολής. Πολλές από αυτές γνώριζαν ή έστω
υποπτευόταν βάσιµα ότι η προώθησή της σε µια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
αλλού (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ωκεανία, Τουρκία κλπ.) περίπου συνέπιπτε µε την ένταξη στην
πορνεία ή έστω δεν την απέκλειε. Για τις γυναίκες που ενδιαφέρονταν να προωθηθούν
στην ευρύτερη µη-πορνική αγορά εργασίας – κατά προτίµηση της νόµιµης εργασίας
αλλά και της παράνοµης – η προοπτική αυτή απορριπτόταν. Από την άλλη, για τις ήδη
εκδιδόµενες στη χώρα τους αλλά και γι` αυτές που ήθελαν ή δεν απέκλειαν το να
εκδοθούν στην πορνεία σε µιαν άλλη χώρα, επρόκειτο για µια κατά βάση αποδεκτή
προοπτική ή ακόµα και πρώτη προτεραιότητα σε σχέση µε τις όποιες άλλες
εναλλακτικές – εφ` όσον υπήρχαν, πράγµα ιδιαίτερα αµφίβολο.
Οπωσδήποτε, οι συγκεκριµένες γυναίκες θα ήθελαν να ασκήσουν µιαν ελεύθερη
πορνεία – δηλαδή µια πορνεία µε τα εισοδήµατα να παραµένουν στις τσέπες τους, µε
ελεύθερη επιλογή πελατών (ή αλλιώς το δικαίωµα να αρνούνται πελάτες ή ειδικές
απαιτήσεις τους), µε µέριµνα στο να µην προσβληθούν από σεξουαλικά µεταδιδόµενα
νοσήµατα κοκ. Όµως, η κοινωνική πραγµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο δεν
περιλαµβάνει κάποιο κοινωνικό πλαίσιο άσκησης µιας ελεύθερης πορνείας. Ειδικά δε
κρίνοντας από την Ελλάδα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η πορνεία των
αλλοδαπών γυναικών ήταν και παραµένει µια πορνεία υπό τον έλεγχο είτε της διεθνικής
σωµατεµπορίας είτε της τοπικής σωµατεµπορίας-µαστροπείας. (Και όχι µόνο των
αλλοδαπών γυναικών.) Η έννοια της ελεύθερης πορνείας συνιστά ένα χαµογελαστό
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ιδεολόγηµα νοµιµοποίησης κοινωνίας, πολιτείας και πελατείας – και, ένα βήµα πιο
πίσω, όσων επωφελούνται ειδικά.18
Μια µειονότητα από τις γυναίκες που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν
πορνεία υποπτεύονται ότι θα προωθηθούν σε καθεστώς εξαναγκαστικής πορνείας – µε
συνεχή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων τους και οικονοµική εκµετάλλευση
από τα δίκτυα των διεθνοσωµατεµπόρων. Είναι όµως διατεθειµένες να το
διακινδυνεύσουν ή εκτιµούν ότι θα είναι σε θέση να διαχειριστούν την κατάσταση προς
όφελός τους. Άλλωστε, σχεδόν στο σύνολό τους οι γυναίκες αυτές βρίσκονται σε
κατάσταση απόγνωσης, κάτω από τα όρια της επιβίωσης, µε τα όποια πολιστιστικά
αποθέµατα και αντιστάσεις να υποχωρούν και να καταρρέουν. Ουσιαστικά, πρόκειται
για γυναίκες σε κατάσταση κοινωνικο-οικονοµικού εξαναγκασµού, ενός εξαναγκασµού
σαφώς πληρέστερου και διαρκέστερου – γι` αυτό και ισχυρότερου – από τον
εξαναγκασµό του σωµατέµπορου.
Οι µετεξελίξεις αυτές στην πολιτιστική συντεταγµένη – και µε σταθερή την
οικονοµική και κοινωνική κρίση στις χώρες αποστολής – είχαν σαν ένα αποτέλεσµα
πως από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ένας αυξανόµενος αριθµός γυναικών από τη
βορειο-ανατολική Ευρώπη και τη Βαλκανική ουσιαστικά µετέχει έµµεσα στη
διαδικασία επιλογής αυτών που θα προωθηθούν από τα δίκτυα trafficking στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ελλάδα Επιδιώκουν την προώθησή τους σε
µια χώρα που προσφέρει κάποιες ευκαιρίες βιοπορισµού, έστω και σε καθεστώς
πορνείας εφ` όσον δεν υπάρχει εναλλακτική ή, ακόµα, και ως πρώτη εναλλακτική. Η
συγκεκριµένη εξέλιξη έχει ως συνέπεια πως και λιγότεροι πορνολογητές προσφεύγουν
ολοένα και σπανιότερα στην προσέγγιση γυναικών από τον ευρύτερο πληθυσµό γενικά.
Άλλωστε, η δράση αυτή περιλαµβάνει κάποιους κινδύνους και περιπλοκές. Η προσοχή
στρέφεται προς τη µερίδα των γυναικών που είναι ευθύς εξαρχής διατεθειµένες να
εκδοθούν στη ∆ύση. Η κίνηση αυτή διευκολύνει σηµαντικά το έργο των δικτύων
διεθνοσωµατεµπορίας αφού ως ένα βαθµό η γυναίκα µεταπίπτει σε συνεργό τους,
συµβάλλει στην προώθησή της, αλλά και όταν φτάσει στη χώρα προορισµού και
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Εφ` όσον γίνεται αντιληπτή ως µια ελεύθερη πορνεία-προϊόν ελεύθερης επιλογής, ο
πανίσχυρος και πολύµορφος εξαναγκασµός της ταξικής και ανδρισµικής κοινωνίας
αθωώνεται, εξαφανίζεται. Συγχρόνως, το ιδεολόγηµα της ελεύθερης πορνείας επιτρέπει την
επίδειξη µιας αφ` υψηλού µεγαλοψυχίας από διάφορους τρίτους και την υπεράσπιση από
µέρους τους του δικαιώµατος των γυναικών (από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις και τις
χώρες της περιφέρειας) να εκδίδονται. Όπως και στα άλλα πεδία της κοινωνικής ζωής, η
φιλεύθερη πρόταση για την πορνεία αποτελεί µορφή επιβολής µε έντονο το στοιχείο της
χειραγώγησης και της βίας.
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αρχίσει η έκδοσή της είναι σαφώς πιο υπάκουη. Αν µάλιστα, αµέσως ή εµµέσως,
επιτρέπεται στη γυναίκα να κρατήσει ένα µερίδιο των εσόδων από την εκπόρνευσή της
– συνήθως, το µεγαλύτερο µέρους αυτού του ποσού δεν αποταµιεύεται αλλά
καταναλώνεται αµέσως λόγω των συνθηκών ζωής που έχουν υψηλές απαιτήσεις – τότε
η υπακοή από µέρους της ενισχύεται µε την εµφάνιση µιας συνεργασιµότητας από
µέρους της. Βέβαια αυτό δεν σηµαίνει ότι βιασµοί, ξυλοδαρµοί ή και εξευτελισµοί
απουσιάζουν. Συχνά, είναι χρήσιµοι είτε σε επίπεδο αρχής (µε τελετουργική σηµασία)
είτε όταν οι περιστάσεις το απαιτούν (περιπτώσεις άρνησης αποδοχής πελάτη ή
απαίτησής του για την οποία πληρώνει) είτε για λόγους προσωπικής ικανοποίησης.19
Σταδιακά, η γυναίκα συνηθίζει σε έναν τρόπο ζωής και σε µια πραγµατικότητα που
κατά κανόνα ξεπερνά τις χειρότερες των προβλέψεών της. Εκτελεί µηχανικά τις
ρουτίνες, αποφεύγοντας να σκεφθεί σοβαρά τις όποιες µελλοντικές προοπτικές. Η
εξαναγκαστικά εκδιδόµενη γυναίκα από την ανατολική Ευρώπη ή τη Βαλκανική
σκέπτεται, πράττει και προγραµµατίζει διαφορετικά από την κάπως εύπορη γυναίκα
στις κοινωνίες των δύο τρίπων της ∆ύσης. Επειδή είχε διαφορετικό παρελθόν και έχει
διαφορετικό παρόν, θα έχει και διαφορετικό µέλλον.
Για ολοένα και περισότερες εξαναγκαστικά εκδιδόµενες αλλοδαπές γυναίκες
στην Ελλάδα, το trafficking και ο εξαναγκασµός αποτελούν µιαν άµεσα αποδεκτή
κανονικότητα. Η νοητή ευθεία των ανθρώπινων δικαιωµάτων που ορίζει κάποια
ελάχιστα τα οποία πρέπει να απολαµβάνουν όλοι και όλες στο πλαίσιο µιας
ευνοµούµενης δηµοκρατικής κοινωνίας περνά πολύ ψηλότερα από τη µέρα-µε-τη-µέρα
ζωή τους αλλά και τις υψηλότερες των προσδοκιών τους. Οι ταπεινώσεις και οι
εξευτελισµοί τους θεωρούνται δεδοµένα – όπως και η εκµετάλλευσή τους άλλωστε. Θα
µπορούσε να ειπωθεί ότι σταδιακά σχηµατίζεται µια «δεύτερη γενιά» εξαναγκαστικά
εκδιδοµένων γυναικών, που χαρακτηρίζονται από µιαν ασυνέχεια και σηµαντικές

19

Παρεµπιπτόντως, η έµµεση συµµετοχή των ίδιων των γυναικών στη διαδικασία επιλογής
γυναικών προς trafficking ασκεί επίδραση στην κατεύθυνση της πτώσης του εµπορεύµατος
στις πορνικές αγορές των χωρών προορισµού. Σε οικονοµικούς και οργανωσιακούς όρους
και σε σχέση µε την αντιµετώπιση των µηχανισµών καταστολής, τα πλεόνεκτήµατα της
θετικής προδιάθεσης για προώθηση στην πορνεία από την πλευρά της ίδιας της γυναίκας
υπερκαλύπτουν τα µειονεκτήµατα που περιλαµβάνει ο σηµαντικός περιορισµός του
πληθυσµού στον οποίο ανιχνεύονται οι γυναίκες προς πορνολόγηση. Όµως στη µέση
κλίµακα, η µείωση του πληθυσµού στον οποίο αναπτύσσεται η πορνολόγηση αναπόφευκτα
υποβαθµίζει την ποιότητα των επιλογών. Πρόκειται για άλλο ένα πρόβληµα που, στις
περισσότερες ανατολικο-ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες, έρχεται να προστεθεί στα
προβλήµατα επιλογής γυναικών προς έκδοση µετά από δέκα ή και δεκαπέντε χρόνια
εντατικής εκµετάλλευσης των συγκεριµένων γυναικορυχείων.
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διαφορές στην προσωπικότητα και το χαρακτήρα, σε σύγκριση µε τις γυναίκες της
δεκαετίας του 1980 και των αρχών της δεκαετίας του 1990 αλλά και πολλές – το πολύ
πιθανότερο, τις περισσότερες – σύγχρονές τους. Αδυνατώντας να συνδυάσουν στη ζωή
τους την περιβάλλουσα πραγµατικότητα της εκµετάλλευσης και εξαθλίωσης µε µιαν
ηθική που περιλαµβάνει ορισµένες µη-εκποιήσιµες αξίες, και αδυνατώντας να
αρνηθούν ή να αλλάξουν την πραγµατικότητα, τείνουν να προβαίνουν σε ουσιαστικές
ηθικές εκπτώσεις. Για παράδειγµα, υπάρχουν γυναίκες που µεταπίπτουν σε σχέση
αλληλο-εκµετάλλευσης µε ηλικιωµένους άνδρες: τους παντρεύονται για µια βίζα,
κάποιο σίγουρο εισόδηµα ή τη χλωµή προοπτική µιας µελλοντικής κληρονοµιάς.
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που γυναίκες ήταν ήδη παντρεµένες στη χώρα τους και
ξαναπαντρεύτηκαν µε άλλο όνοµα και πλαστά έγγραφα, µερικές φορές µε τη γνώση του
(πρώτου) συζύγου.
Μια άλλη εξέλιξη στο αυτό πλαίσιο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και
αναδεικνύει µια νέα διάσταση του trafficking σχετίζεται µε τις γυναίκες που από
εξαναγκαστικά εκδιδόµενες µετεξελίχθηκαν σε µέλη δικτύων σωµατεµπόρων για να
εκµεταλλευτούν άλλες γυναίκες. Για παράδειγµα, κατά το 2001, η Ελληνική Αστυνοµία
συνέλαβε 153 άτοµα ως µέλη δικτύων διεθνοσωµατεµπορίας. Από αυτά, τα 27 ήταν
γυναίκες (17,5%), 7 από τη βορειο-ανατολική Ευρώπη και 8 από τη Βαλκανική. Το
2002, από 251 συλλήψεις, οι 61 αφορούσαν σε γυναίκες (24,5%), 19 από τη βορειοανατολική Ευρώπη και 9 από τη Βαλκανική.20 Η συναισθηµατική δυσκαµψία και ο
κυνισµός των συγκεκριµένων γυναικών είναι φαινόµενο που απαντάται συχνά στην
ιστορία της πορνείας, όπως εξίσου συχνά χρησιµοποιήθηκε για λόγους νοµιµοποίησης
και µετάθεσης µέρους της ευθύνης.21 Στάσεις σαν κι αυτές δεν αποτελούν προϊόντα
προσωπικής επιλογής και µιας εµµονής στον καταναλωτισµό αλλά µάλλον συστατικά
στοιχεία ενός παρατεταµένου αγώνα για την επιβίωση σε βάρος άλλων που επίσης
αγωνίζονται για την επιβίωση. Η εξαναγκαστική πορνεία είναι και πολιτισµός` οι
20

Ελληνική Αστυνοµία. Γενική Έκθεση για την Κατάσταση της Εµπορίας Ανθρώπων στην
Ελλάδα για το Έτος 2001, σ. 14. Η τάση για συµµετοχή των γυναικών στα δίκτυα
διεθνοσωµατεµπορίας είναι µάλλον αυξητική, αλλά το ζήτηµα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο
ώστε να επιτρέπει µια σχετική έστω βεβαιότητα. Επίσης, το πιο πιθανό είναι ότι, ως
ποσοστό, η συµµετοχή των γυναικών είναι στην πραγµατικότητα πιο περιορισµένη. Ίσως, η
συµµετοχή τους στα στοιχεία της Αστυνοµίας είναι υψηλότερη λόγω του ότι είναι
ενταγµένες σε δίκτυα που είναι πιο ευπρόσβλητα από την Αστυνοµία ή/και εντοπίζονταισυλλαµβάνονται ευκολώτερα.

21

Και για τις δύο πτυχές βλ. Faolain, J. και L. Martines. Not in God`s Image: Women in
History from the Greeks to the Victorians, Νέα Υόρκη: Harper Torchbooks, 1973.
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γυναίκες αυτές και οι ενέργειές τους αποτελούν µέρος του πολιτισµού αυτού, όπως
άλλωστε είναι και οι γυναίκες που εκµεταλλεύονται οικονοµικά.
Μέρος του πολιτισµού της εξαναγκαστικής πορνείας είναι και η πελατεία. Ο
πολιτισµός της πελατείας είναι αόρατος, εκτός των επίσηµων πρωτοκόλλων µελέτης.
Είναι στα πρόσωπα και τις ενέργειες των σωµατεµπόρων και των εκδιδοµένων που η
πελατεία βλέπει σαν σε αντεστραµµένο καθρέφτη τον πολιτισµό της.

Ειδική εστίαση: Μεταξύ καταπίεσης και σχετικής αυτονοµίας
Πριν όµως η αναφορά στρέψει την προσοχή της στην πελατεία των εκδιδοµένων
στην Ελλάδα είναι ίσως χρήσιµη µια σχηµατική και συνοπτική έστω εστίαση στο
περίπλοκο ζήτηµα του κατά πόσον οι εξαναγκαστικά εκδιδόµενες αλλοδαπές γυναίκες
στην Ελλάδα βρίσκονται σε καθεστώς καταπίεσης ή απολαµβάνουν µια κάποια
αυτονοµία. Αν καταπίεση και σχετική αυτονοµία θεωρηθούν ότι αποτελούν τα δύο
άκρα ενός λογικού συνεχούς, οι αλλοδαπές εξαναγκαστικά εκδιδόµενες γυναίκες
καταλαµβάνουν µια θέση µεταξύ των δύο άκρων, πότε τείνοντας προς το ένα και πότε
προς το άλλο άκρο.
Το καθεστώς καταπίεσης συχνά ξεκινά από τη στιγµή της πορνολόγησης, στις
περιπτώσεις που η γυναίκα εξαναγκάζεται µε τη χρήση άµεσης φυσικής ή ψυχικής βίας
να υπακούσει στις εντολές του σωµατέµπορου ή και του ευρύτερου δικτύου. Είναι ίσως
η βίαιη απαγωγή και πορνολόγηση, ιδίως των ανηλίκων, που συνιστά την πλέον ακραία
περίπτωση άσκησης εξαναγκασµού µε σκοπό την προώθηση στην πορνεία (κατά
κανόνα, µιας άλλης χώρας) και ακολούθως την εµπορευµατική εκµετάλλευση της
γυναίκας. Από την έρευνα εκτιµάται ότι κατά το 2002 στην Ελλάδα οι περιπτώσεις
γυναικών που προωθήθηκαν µε σκοπό την εκµετάλλευση στην πορνεία µέσω απαγωγής
ή µε τη χρήση άµεσης βίας πρέπει να κυµάνθηκαν µεταξύ του 5 και του 10% - το πιο
πιθανό γύρω στο 6 µε 7%. Ας αναφερθεί ότι στην πλειονότητά τους οι γυναίκες αυτές
ήταν κυρίως Αλβανίδες, µε τις Βουλγάρες, τις Μολδαβές και τις Ρουµάνες να
ακολουθούν. Από την πλευρά αυτήν, µάλλον ενισχύονται οι παράγοντες που κατέθεσε
το CENSIS σχετικά µε τις βασικές προϋποθέσεις για την εµφάνιση του συγκεκριµένου
φαινοµένου: εγγύτητα χώρας αποστολής και χώρας προορισµού` αδύναµοι µηχανισµοί
καταστολής και ασφάλειας στη χώρα αποστολής` εκτεταµένες ανισορροπίες και
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οικονοµικές, πολιτιστικές και κοινωνικές στερήσεις.22 Πάντως, ιδιαίτερα σε σύγκριση
µε τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990, οι περιπτώσεις των γυναικών που
εντάσσονται στην πορνεία σε καθεστώς καταπίεσης είναι σαφώς µειωµένες, ίσως
υποδιπλασιάστηκαν ή και υποτριπλασιάστηκαν. Ο εκσυγχρονισµός της εξαναγκαστικής
πορνείας κατά τη δεκαετία του 1990 και ως σήµερα κατέστησε ιδιαίτερα δύσχρηστα,
λιγοτερο προσοδοφόρα και µε υψηλότερο συντελεστή διακινδύνευσης σε σχέση µε την
Αστυνοµία (βλ. παρακάτω) τα ανάλογα σχήµατα προώθησης και εκµετάλλευσης των
γυναικών.
Στο άλλο άκρο, αυτό της σχετικής αυτονοµίας, βρίσκεται η γυναίκα που
προωθήθηκε στην πορνεία και υφίσταται εκµετάλλευση από τα διεθνοσωµατεµπορικά
δίκτυα αλλά δεν έχει τη διάθεση να απαλλαγεί, εφ` όσον δεν βλέπει να της
προσφέρονται κάποιες υπέρτερες προοπτικές και δυνατότητες. Προς το άκρο αυτό
συναντώνται γυναίκες που απολαµβάνουν ένα βαθµό αυτονοµίας και ελέγχου της ζωής
και απασχόλησής τους. Αν και απέχουν πολύ από την κατάσταση της περίπου ιδανικής
παράνοµα εκδιδόµενης που απολαµβάνει το συνολικό προϊόν της απασχόλησής της και
ορίζει τον τρόπο απασχόλησης και ζωής της, είναι πολύ συχνό γυναίκες που τείνουν
προς το συγκεκριµένο άκρο να υποστηρίζουν ότι «επέλεξαν ελεύθερα» το
συγκεκριµένο άσκησης πορνείας και το συγκεκριµένο τρόπο ζωής. Στην Ελλάδα του
2002, οι γυναίκες που τείνουν προς το άκρο αυτό εκτιµάται ότι κυµαίνονται µεταξύ του
15 και του 17%. Στην µεγάλη τους πλειονότητα είναι γυναίκες που προωθούνται από το
ρωσικό και το ουκρανικό δίκτυο, κυρίως Ρωσίδες και Ουκρανές.
Μεταξύ των δύο άκρων η ποικιλία των περιπτώσεων αυξάνει σηµαντικά καθώς
διάφοροι παράγοντες επιδρούν µε διάφορυς τρόπους.
Μετά το άκρο της βίαιης απαγωγής, ακολουθούν οι περιπτώσεις των γυναικών
που εξαπατήθηκαν από τα δίκτυα διεθνοσωµατεµπορίας ή συγκεκριµένους
πορνολογητές προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.
Η πρώτη κατεύθυνση, αφορά στις περιπτώσεις των γυναικών που εξαπατήθηκαν
ολοκληρωτικά – πείσθηκαν πως θα εργαστούν νόµιµα ή παράνοµα σε τοµείς άσχετους
της πορνείας, όπως αυτοί που αναφέρονται παραπάνω. Με την προώθησή τους στην
Ελλάδα, υφίστανται εκβιασµούς, φυσική και ψυχική βία, συχνά και βιασµούς
«επεξεργασίας» και µετάπτωσης σε εκδιδόµενη, ώστε να εξαναγκαστούν σε υπακοή και
αποδοχή του καθεστώτος εκµετάλλευσης. Περί το 35 έως 40%, το πιθανότερο µεταξύ
του 35 και 37%, των αλλοδαπών εκδιδοµένων στην Ελλάδα εντάσσονται στη
22

Βλ. CENSIS. Trafficking in Human Beings: Methods and Measures for Defending and
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συγκεκριµένη υποκατηγορία των «ολικά διαψευσµένων προσδοκιών», µε τις Ρωσίδες,
τις Ουκρανές και, µε σχετική απόσταση, τις Βουλγάρες που προωθούνται στην
κεντρική και νότια Ελλάδα να αποτελούν την πλειονότητα.
Η δεύτερη κατεύθυνση έχει να κάνει µε τις γυναίκες που γνώριζαν ή
υποπτεύονταν βάσιµα ότι θα προωθηθούν στην πορνεία Βέβαια, όπως προαναφέρεται,
νόµιζαν ότι θα ασκήσουν πορνεία σε συνθήκες πλησιέστερες της «ιδανικής παράνοµα
εκδιδόµενης» και, σε κάθε περίπτωση, σε συνθήκες ριζικά διαφορετικές αυτών της
εξάρτησης, υπεραπασχόλησης, εκµετάλλευσης και αδιαφορίας για τη φυσική και
ψυχική τους υγεία. Εκτιµάται πως ένα 30-35% - το πιθανότερο, ένα 33 έως 34% των
γυναικών που προωθήθηκαν κατά το 2002 ή ήδη βρίσκονταν στην πορνεία από
προηγούµενα έτη είναι γυναίκες εντάξιµες στην υποκατηγορία των «µερικά
διαψευσµένων προσδοκιών». Σε σύγκριση µε τα περασµένα χρόνια, φαίνεται πως
επικρατούσα τάση είναι η συγκεκριµένη υποκατηγορία να αυξάνεται, µε αντίστοιχη
µείωση των άλλων κατηγοριών και υποκατηγοριών. Παρεµπιπτόντως, το ∆ιάγραµµα 5
που αφορά στο κόστος µετατροπής της αλλοδαπής γυναίκας σε εκδιδόµενη (µε βάση
στοιχεία για το 2002) έχει εστιάσει κυρίως σ` αυτή την υποκατηγορία των
εξαναγκαστικά εκδιδοµένων αλλοδαπών γυναικών στην Ελλάδα Γίνεται φανερό ότι η
ίδια η εκδιδόµενη απολαµβάνει µόλις ένα 15% των συνολικών εσόδων από την πορνική
της απασχόληση.
Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι, πράγµατι, κάποιες γυναίκες από τις δύο
υποκατηγορίες των ενδιάµεσων περιπτώσεων – µεταξύ της απόλυτης καταπίεσης και
της σχετικής αυτονοµίας – περιπίπτουν σε καθεστώς δουλείας χωρίς διαφαινόµενη
διέξοδο ή κάποιαν άλλη εναλλακτική. Ίσως, στο 6-7% των γυναικών που εντάσσονται
ευθύς εξαρχής στο καθεστώς καταπίεσης που πλησιάζει – αν δεν οµολογεί – µε τη
δουλεία, θα πρέπει να προστεθεί άλλο ένα 10-12% γυναικών που µεταπίπτουν στην
κατάσταση αυτή µετά την ένταξή τους στην Ελλάδα, είτε πριν είτε µετά την ένταξή
τους στην πορνεία.
Τέλος, ένα 15 έως 20% των γυναικών που προωθήθηκαν στην πορνεία από
δίκτυα διεθνικής σωµατεµπορίας παρουσιάζει τόσο σηµαντικές µεταπτώσεις προς
διάφορες κατευθύνσεις – από την καταπίεση προς τη σχετική αυτονοµία ή από τη
σχετική αυτονοµία προς την καταπίεση – ακόµα και κατά τη διάρκεια ενός έτους που
είναι παρακινδυνευµένο να επιχειρηθεί η σταθερή κατάταξή τους στην κλίµακα που

Supporting Victims, Rome, 2002, σσ. 7-8.
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κατατέθηκε από το PARSEC, µε τη στήριξη του Προγράµµατος ∆ΑΦΝΗ.23 Πάντως, οι
µεταπτώσεις αυτές, αν και σε περιορισµένο εύρος, είναι συνηθισµένες και σε µια µικρή
µερίδα των «ενδιάµεσων» περιπτώσεων. Οπότε, δεν είναι σπάνιο η ίδια γυναίκα µέσα
σε ένα έτος να διανύσει µεγάλες αποστάσεις στο λογικό συνεχές καταπίεσης – σχετικής
αυτονοµίας προς τη µία κατεύθυνση και, κάποιες φορές, αµέσως µετά προς την άλλη.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν οι γυναίκες που επιχειρούν να εκδοθούν
ελεύθερα µέσω αγγελιών στις εφηµερίδες και άλλα έντυπα, για να διαπιστώσουν
σύντοµα ότι οι συνθήκες έκδοσης απαιτούν την ένταξή τους σε κυκλώµατα
σωµατεµπορίας ή τοπικής µαστροπείας. Άλλες γυναίκες, κατά κανόνα γυναίκες µε
καθοδική πορεία στην πορνική αγορά, µεταπωλούνται από οµάδες του ενός δικτύου στο
άλλο. Για παράδειγµα, κάποιες γυναίκες µεταφέρονται από το µπαρ και τους 4 έως 5
πελάτες ηµερησίως στον οίκο ανοχής και τους 40 πελάτες ή παραπάνω, ενώ συγχρόνως
διαπιστώνουν ότι τα έσοδά τους µειώνονται, αν δεν µηδενίζονται, και οι συνθήκες ζωής
τους φτάνουν στα όρια της εξαθλίωσης.
Η µεγάλη πλειονότητα των αλλοδαπών γυναικών που προωθήθηκαν στην
πορνεία στην Ελλάδα κατά το 2002 – ή είχαν προωθηθεί σε περασµένα χρόνια και
παρέµειναν ενεργές, προωθήθηκαν κυρίως από δίκτυα διεθνοσωµατεµπορίας. Στη
συνέχεια, παρέµειναν υπό τον έλεγχό τους σε κατάσταση εξαναγκασµού και
εκµετάλλευσης. Πολλές από αυτές – και µάλλον σαφώς περισσότερες σε σύγκριση µε
τα περασµένα χρόνια – γνώριζαν ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ενώ άλλες
επιθυµούσαν ή και επεδίωκαν κάτι τέτοιο. Μια αξιόλογη µειονότητα γνώριζε και στη
συνέχεια ήταν διατεθειµένη να ανεχθεί, καταστάσεις εκµετάλλευσης, χειραγώγησης και
ταπεινώσεων στα χέρια οµάδων σωµατεµπόρων. Όπως είναι φανερό, µε την εξαίρεση
αυτών που βρίσκονταν σε καθεστώς καταπίεσης και δουλείας, οι εξαναγκαστικά
εκδιδόµενες στην Ελλάδα κατά το 2002 είτε συνέργησαν για την προώθησή τους στη
χώρα ή και την πορνεία, είτε συνέργησαν για την παραµονή τους στη χώρα.
Οι εξαναγκαστικά εκδιδόµενες γυναίκες στην Ελλάδα – και, σύµφωνα µε όσα
δείχνουν οι αναφορές, σε άλλες χώρες – χαρακτηρίζονται από µιαν ευρεία ποικιλία
κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονοµικών αφετηριών, προσδοκιών και
ψευδαισθήσεων, εναλλασόµενων καταστάσεων και κινήτρων. Η αντίληψη ότι εφ` όσον
η γυναίκα «θέλει» ή «επιλέγει» να παραµείνει στην πορνεία ή ακόµα και στον έλεγχο
23

Fr. Carchedi και άλλοι. I colori della nottte, migrazioni, sfruttamento, esperienze di
intervento sociale (The colors of the night: migration, sexual exploitation, experiences of
welfare intrervention) Franko Angeli, Milano, 2000. Βλ. και CENSIS, σσ. 3-4.
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του σωµατέµπορου αυτόµατα ή εξ ορισµού δεν αποτελεί εξαναγκαστικά εκδιδόµενη (ή,
κάπως άκοµψα, «θύµα») είναι λογικά λαθεµένη, αναντίστοιχη της πραγµατικότητας
και, επιπλέον, πρακτικά άγονη σ` ό,τι αφορά στην αντιµετώπιση της διεθνικής
σωµατεµπορίας και της εξαναγκαστικής πορνείας. Μια ανάλογη αντίληψη περιορίζει
τις εξαναγκαστικά εκδιδόµενες σε µια µικρή µερίδα, ένα σκληρό πυρήνα των
εξαναγκαστικά εκδιδοµένων αλλοδαπών γυναικών. Οι υπόλοιπες, δηλαδή η
πλειονότητα, γίνονται αντιληπτές ως παράνοµα εκδιδόµενες «ελεύθερης επιλογής», και
τους επιφυλάσσεται η πρακτική της απέλασης, µια πρακτική στενού ηθικού εύρους και
αναποτελεσµατική αφού στην πλειονότητά τους οι γυναίκες αυτές πρόκειται να
επανέλθουν, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.24 Το αυτό ισχύει και µε την προοπτική του
επαναπατρισµού όπως προβλέπεται (µε αξιόλογη αοριστία) από τα άρθρα 12 και 13 του
Ν. 3064/2002 σχετικά µε τη διεθνική σωµατεµπορία και τον εξαναγκασµό. Ο
επαναπατρισµός χωρίς ουσιαστικές προϋποθέσεις – µεταξύ αυτών, ο γνήσιος
εθελοντικός χαρακτήρας του– δεν συνιστά κάτι το διαφορετικό από µια «χαµογελαστή
απέλαση»` και πρόκειται να αποδειχθεί εξίσου αδιέξοδος της απέλασης.
Με δεδοµένα ότι, πρώτο. η χειραφέτηση από το καθεστώς εξαναγκασµού της
διεθνοσωµατεµπορίας δεν συµπίπτει µε τη χειραφέτηση από την πορνεία, και, δεύτερο,
ότι ο εξαναγκασµός εκδηλώνεται σε διάφορες µορφές και εντάσεις και δεν ταυτίζεται
µε την «οριακή» µορφή της δουλείας, η αντιµετώπιση της εξαναγκαστικής πορνείας
στην Ελλάδα είναι δυνατή µόνο µε βάση προγράµµατα, πρώτο, πρόληψης κυρίως στις
χώρες αποστολής και δευτερευόντως στις χώρες προορισµού, δεύτερο, εξάρθρωσης των
δικτύων διεθνοσωµατεµπορίας και ελέγχου των συνόρων από τους µηχανισµούς
καταστολής, και τρίτο, ολοκληρωµένης κοινωνικής επανένταξης, είτε στη χώρα
αποστολής είτε στην χώρα προορισµού, εν προκειµένω την Ελλάδα.25

24

Σύµφωνα µε στοιχεία από την Ελληνική Αστυνοµία, υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών που
έχουν απελαθεί και επιστρέψει τουλάχιστον οκτώ φορές. Σ` αυτή την κλίµακα, η απέλαση
αναδεικνύει πτυχές που αγγίζουν τα όρια της βαρβαρότητας, ενώ η Αστυνοµία παραµένει
αµήχανη µπροστά σε ένα φαινόµενο το οποίο ξεφεύγει από τις δυνατότητές της να
αντιµετωπίσει ριζικά.

25

Βεβαίως, η ολοκληρωµένη κοινωνική επανένταξη δεν έχει σχέση µε µια πολιτική
«ανοικτών θυρών – εφ` όσον πραγµατοποιείται µε προγραµµατισµένο συντονισµό των
δράσεων, και την ενεργοποίηση έµπειρου και καταρτισµένου στελεχικού δυναµικού.

STOP TRAFFICKING OF PEOPLE NOW

42

Πνευµατική ιδιοκτησία STOPNOW-ΚΕ∆Ε

Β. Η πελατεία της εξαναγκαστικής πορνείας
1. Τα άτοµα
Ο πελάτης αποτέλεσε τον κινητήρα της εξαναγκαστικής πορνείας – στην
Ελλάδα, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Χρηµατοδότησε την ανάπτυξή της,
καθόρισε το τι θα πουληθεί, ποσότητες, ποιότητες και – ως ένα βαθµό – τιµές, τους
χώρους και χρόνους λειτουργίας της αγοράς, ακόµα και τις συνθήκες ζωής των
εξαναγκαστικά εκδιδοµένων. Η εξαναγκαστική πορνεία υπάκουσε σε όλες τις
χρηµατικά υποστηριζόµενες επιθυµίες του.
Ο διεθνοσωµατέµπορος ανέλαβε την ικανοποίηση των επιθυµιών του πελάτη
στη χαµηλότερη δυνατή τιµή – καθώς και την παραπέρα εξαχρείωση τους. Επίσης,
ανέλαβε το συνολικό ηθικό και ποινικό κόστος της αµοιβαία ωφέλιµης σχέσης µε τον
πελάτη. Με τη σειρά του, για τις πρωτοβουλίες, τις καινοτοµίες, τους κόπους και τα
ρίσκα του, ο διεθνοσωµατέµπορος προσδοκούσε ένα αξιόλογο οικονοµικό όφελος.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και πολύ ευρύτερη κλίµακα από τις αρχές
της δεκαετίας του 1990, ένας αυξανόµενος αριθµός του σεξουαλικά ενεργού ανδρικού
πληθυσµού στην Ελλάδα στράφηκε στις απολαύσεις που πρόσφερε η κατανάλωση του
εµπορεύµατος που διέθεταν στην αγορά τα δίκτυα της διεθικής σωµατεµπορίας: την
εξαναγκαστικά εκδιδόµενη και τις υπηρεσίες της. Αν ο σωµατέµπορος είναι ο
παραγωγός της εξαναγκασιτκά εκδιδόµενης µε πρώτη ύλη τη γυναίκα, ο πελάτης είναι
ο αρχικός σκοπός παραγωγής και ο καταναλωτής του εµπορεύµατος.
Στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων και την πολλαπλή κρίση στις χώρες
αποστολής των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων ήδη από τη δεκαετία του 1980, πέρα και
από τις ικανότητες των δικτύων διεθνικής σωµατεµπορίας και τις ευκαιρίες που
παρουσιάστηκαν για τη χωρίς ιστορικό προηγούµενο ανάπτυξή τους, η εξαναγκαστική
πορνεία γνώρισε µια θεαµατική ανάπτυξη σε όλες τις κλίµακες από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 και µπόρεσε να επιβληθεί ως η κυρίαρχη µορφή πορνείας στην
Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή, τη µεγαλύτερη σηµασία είχαν µια σειρά από
αντικειµενικούς λόγους σχετικά µε το τι πρόσφερε η εξαναγκαστική πορνεία στην
πελατεία:
-

έναν εθνικο-πολιτιστικό τύπο γυναικών µε υψηλή ζήτηση

-

µιαν ευρεία ποικιλία γυναικών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των
τύπων και ιεραρχιών τη πορνικής αγοράς
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-

νέες πορνικές υπηρεσίες

-

χαµηλές τιµές, ιδίως σε σχέση µε το προσφερόµενο στοκ γυναικών και
υπηρεσιών

-

σταθερά επαρκείς ποσότητες εκδιδοµένων γυναικών και προσφερόµενων
υπηρεσιών

-

διαρκή ανανέωση του πληθυσµού των εκδιδοµένων

-

σύγχρονα και αποδοτικά περιβάλλοντα έκδοσης των γυναικών.26

Με βάση τα πλεονεκτήµατα αυτά η πορνεία των δικτύων διεθνοσωµατεµπορίας
µπόρεσε σχετικά εύκολα να θέσει την παραδοσιακή πορνεία των οίκων ανοχής στο
περιθώριο, αν όχι να την εντάξει στο συνολικό της οικοδόµηµα. Τα συγκεκριµένα
πλεονεκτήµατα αποτέλεσαν πόλο έλξης για το συνολικό ανδρικό πληθυσµό µε
ενδιαφέρον στη µισθωµένη σεξουαλική απόλαυση. Είχε όµως ιδιαίτερα αποφασιστική
επίδραση σε δύο πλατιούς ανδρικούς πληθυσµούς: τα µεσαία στρώµατα των µεγάλων
αστικών κέντρων και της περιφέρειας, και τους αγρότες. Η παραδοσιακή πορνεία των
νόµων 4095/60, 1193/81 και 2734/99 ήταν µια πορνεία των οίκων ανοχής που στη
µεγάλη τους πλειονότητα βρίσκονταν στις πόλεις και κοντά σε µεγάλα στρατιωτικά
κέντρα. Για το λόγο αυτόν, οι αγρότες ήταν ουσιαστικά αποκλεισµένοι από τις πορνικές
υπηρεσίες. Επιπλέον, τα µεσαία αστικά στρώµατα δεν ήταν διατεθειµένα να
προσφύγουν στους οίκους ανοχής της µαζικής εκτόνωσης, της περιορισµένης
ιδιωτικότητας, της αµφίβολης ποιότητας των εκδιδοµένων και της άρνησής τους να
προσφέρουν κάτι πέρα από τα καθιερωµένα. Τα µεσαία αστικά στρώµατα είχαν την
οικονοµική δυνατότητα να στηρίξουν εξελίξεις στην πορνεία που θα αντιστοιχούσαν
στις επιθυµίες και τις εύθραυστες πολιτιστικές τους συντεταγµένες.
Η εξαναγκαστική πορνεία, ακριβώς επειδή ήταν ευθύς εξαρχής παράνοµη,
αδιαφόρησε για τις συντεταγµένες των νόµων και προώθησε νέες, ευέλικτες και φιλικές
προς τον πελάτη µορφές έκδοσης των αλλοδαπών γυναικών. Αιχµή του δόρατός της
αποτέλεσε το µπαρ, µια ιδιαίτερα ευέλικτη µορφή, που προωθήθηκε σε χιλιάδες
εγκαταστάσεις που εκτάθηκε, σχεδόν ισοκατανεµήθηκε, σε όλη τη χώρα. Την περίοδο
1997-2000 τα µπαρ που οι διεθνοσωµατέµποροι και συνεργάτες εξέδιδαν αλλοδαπές
γυναίκες πρέπει να ξεπέρασαν τις 4 χιλιάδες, πλησιάζοντας τις 5 χιλιάδες. Ουσιαστικά,

26

Γρ. Λάζος. Πορνεία και διεθνική σωµατεµπορία στη σύγχρονη Ελλάδα – Ο πελάτης, Αθήνα:
Καστανιώτης, 2002, σσ. 189-192.
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η εξαναγκαστική πορνεία της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του
2000 αποτέλεσε µια πορνεία της υπαλληλίας, του µικροεπιχειρηµατία και του αγρότη.27
Με την εµφάνιση της εξαναγκαστικής πορνείας σε υπολογίσιµη κλίµακα και
αποδοτική µορφή, η πελατεία γνώρισε µια θεαµατική αύξηση από κάθε πλευρά. Την
επταετία 1990-1997 αυξήθηκε από 540 χιλιάδες σε 1 εκατ. 300 χιλιάδες, δηλαδή
αυξήθηκε περίπου 2,5 φορές (βλ. ∆ιάγραµµα 4). Λαβαίνοντας υπ` όψιν ότι την περίοδο
αυτή ο συνολικός σεξουαλικά ενεργός πληθυσµός των ανδρών στην Ελλάδα ήταν
περίπου 3,5 εκατ. η αναλογία πληθυσµού πελατείας και ανδρικού πληθυσµού
δηµιουργεί συνθήκες ουσιαστικής αλλοίωσης των σχέσεων των φύλων (σε βάρος της
γυναίκας) και του ευρύτερου πολιτισµού της καθηµερινότητας στην Ελλάδα.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.
Πληθυσµός πελατών στην Ελλαδα, 1990, 1993, 1997, 2000 και 2002 (σε
χιλιάδες)
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Γνωρίζοντας µιαν αδύναµη κάµψη περί τις 60 χιλιάδες µέχρι το 2000, µεταξύ
2000 και 2002 φαίνεται πως ο πληθυσµός της πορνικής πελατείας µειώθηκε και πάλι
κατά 100 χιλιάδες περίπου. Το 2002 εκτιµάται ότι η πορνική πελατεία στην Ελλάδα

27

Για µιαν ολοκληρωµένη διαπραγµάτευση της ταξικής σύνθεσης της πελατείας και των
λόγων που στήριξαν την εξαναγκαστική πορνεία, βλ. Λάζος, 2002β, σσ. 181-197.
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ξεπέρασε το 1 εκατ. 110 χιλιάδες, σηµειώνοντας µια µείωση περί το 9% σε σχέση µε το
2000.
Εκτιµάται ότι το 2002 περίπου 900 χιλιάδες πελάτες προσέφυγαν αποκλειστικά
ή κυρίως στις υπηρεσίες εξαναγκαστικά εκδιδοµένων αλλοδαπών γυναικών. Επιπλέον,
άλλες 150 χιλιάδες πελάτες προσέφυγαν και στις υπηρεσίες αυτές.
Μπορεί να υποστηριχθεί µε υψηλή βεβαιότητα ότι η οικονοµική δυσπραγία28
αποτέλεσε το βασικό λόγο της συγκεκριµένης µείωσης. Επιπλέον, πρόκειται για µια
µείωση που δεν ήταν ισοκατανεµηµένη αλλά αφορά στη µεγάλη πλειονότητα πελάτες
από κοινωνικές κατηγορίες που αντιµετώπισαν σηµαντικά και παρατεταµένα
εισοδηµατικά προβλήµατα την τελευταία τριετία: πελάτες που προέρχονταν από τη
µικρή και µεσαία υπαλληλία, µικρο-επιχειρηµατίες και αγρότες. Από µιαν άλλη οπτική,
έλαβε χώρα κυρίως στην περιφέρεια (τη µικρή πόλη και το χωριό) ενώ ήταν πιο
περιορισµένη στα µεγάλα αστικά κέντρα, λόγω του ότι οι αποσύρσεις πελατείας
εξισορροπήθηκαν ως ένα σηµείο από µια αξιόλογη αύξηση της πελατείας των
µεταναστών.29 Όπως είναι φανερό, πράγµατι έλαβε χώρα µια µικρή διαφοροποίηση της
ταξικής σύνθεσης της πελατείας µε µια υποχώρηση της µικροµεσαίας πελατειας.
Πάντως, είναι ιδιαίτερα αµφίβολο αν η συγκεκριµένη υποχώρηση αλλοίωσε ουσιαστικά
την ταξική αναφορά της εξαναγκαστικής πορνείας.
Από την πλευρά της ηλικίας, η πελατεία της εξαναγκαστικής πορνείας εµφανίζει
µια διεύρυνση προς την κατεύθυνση των νεαρότερων ηλικιών. Ενώ δηλαδή
παρατηρήθηκε µια µικρή κάµψη της πελατείας των ηλικιών 40-50 ετών – και,
ευρύτερα, των ηλικιών 30-60 ετών, έλαβε χώρα µια σαφής ενίσχυση των ηλικιών 20-30
ετών – και, ευρύτερα, 15-29 ετών. Πιο συγκεκριµένα, ενώ η κατηγορία των ηλικιών 1729 ετών έφτανε το 2000 οριακά το 10% της συνολικής πελατείας, το 2002 µάλλον
ξεπέρασε το 15%, το πιο πιθανό δε είναι ότι έφτασε το 17-18%. Η διεύρυνση αυτή των
ηλικιών είναι ενδεικτική, πρώτο, µιας αυξηµένης ικανότητας της εξαναγκαστικής
πορνείας να αναπαράγεται στο επίπεδο της πελατείας, και, δεύτερο, µιας αυξηµένης

28

Ακριβέστερα, η εισοδηµατική δυσπραγία, το µετρητό χρήµα που ο κάθε ένας είχε στην
άµεση διάθεσή του.

29

Ο πληθυσµός της αλλοδαπής πελατείας είχε εκτιµηθεί πως το 2000 έφτανε τα 100 χιλιάδες
άτοµα. Η αύξηση δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί µε βεβαιότητα. Πάντως, µε µιαν απόκλιση
που θα µπορούσε να φτάνει το 10% - ίσως και το 15% - φαίνεται πως στον τοµέα των οίκων
ανοχής και τον υποτοµέα των χαµηλών µπαρ (µπαρ µε χαµηλή ποιότητα γυναίκαςεµπορεύµατος σύµφωνα µε τα γούστα της πελατείας και τιµές µισθώσεων περίπου ανάλογες
των οίκων ανοχής – βλ. παρακάτω) πρέπει να προστέθηκαν 40 χιλιάδες µετανάστες ως
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«κανονικοποίησης» του φαινοµένου στην Ελλάδα το οποίο σταδιακά αντιµετωπίζεται
ως αυτονόητο και «δεδοµένο».
Προχωρώντας σε µια τολµηρή ίσως γενίκευση, θα πρέπει να προβληµατίσει ότι
η εισοδηµατική δυσπραγία είναι το βασικό εµπόδιο για την ανάπτυξη της
εξαναγκαστικής πορνείας στην Ελλάδα των αρχών του 21ου αιώνα (για τη δράση της
Αστυνοµίας βλ. παρακάτω). Η κατάσταση αυτή αποτελεί ισχυρή ένδειξη µιας πολιτείας
και κοινωνίας που παρουσιάζει σηµαντικές αδυναµίες στο επίπεδο των θεσµών και της
διάδοσης µιας ελάχιστης ηθικής στα µέλη της.

2. Οι µισθώσεις
Τα συνολικά µεγέθη της πελατείας απαντούν στα ερωτήµατα σχετικά µε το ποιο
είναι το µέγεθος του σεξουαλικά ενεργού ανδρικού πληθυσµού που προσφεύγει στην
πορνεία και κάνει χρήση των ανάλογων προσφερόµενων υπηρεσιών. Όµως, η πελατεία
δεν αποτελεί ένα ενιαίο και οµοιογενές σώµα αλλά, αντίθετα, χαρακτηρίζεται από µια
ευρεία ποικιλία γούστων, επιλογών και συχνοτήτων προσφυγής στην πορνεία. Ειδικά σ`
ό,τι αφορά στη συχνότητα, υπάρχουν πελάτες που κάνουν χρήση εκδιδόµενης µια φορά
το χρόνο ή και λιγότερο, ενώ υπάρχουν και πελάτες που η πορνεία αποτελεί το
µοναδικό πεδίο εκφρασης της σεξουαλικότητάς τους. Μια πληρέστερη εικόνα σχετικά
µπορεί να σχηµατιστεί εστιάζοντας στα συνολικά µεγέθη των µισθώσεων εκδιδοµένων
από πελάτες.
Κατά το 2002 εκτιµάται ότι πραγµατοποιήθηκαν σχεδόν 18,5 εκατ. µισθώσεις
εξαναγκαστικά εκδιδοµένων.30 Με δεδοµένο ότι κατά το 2000 έλαβαν χώρα περίπου
19,8 εκατ. µισθώσεις εξαναγκαστικά εκδιδοµένων (και, 24,4 εκατ. µισθώσεις
εκδιδοµένων γενικά), είναι φανερή µια αξιόλογη µείωση που φτάνει το 7%. Από αυτή
την πλευρά, υπήρξε µια υποχώρηση σε µεγέθη προ του 1996, όταν και είχαν
πραγµατοποιηθεί περί τα 19 εκατ. µισθώσεις εξαναγκαστικά εκδιδοµένων.31

πελάτες, ενώ είναι πιθανό ότι αποσύρθηκε ένας µικρός αριθµός τους. Βλ. Λάζος, 2002β, σ.
202, υποσ. 107.
30

Για µια συνολική εκτίµηση του συνολικού µεγέθους των µισθώσεων της πελατείας στην
Ελλάδα θα πρέπει να προστεθούν και τα περίπου 4,6 εκατ. µισθώσεων που απευθύνθηκαν
στις Ελληνίδες και ευρύτερα στις µη-εξαναγκαστικά εκδιδόµενες.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.
Μισθώσεις εξαναγκαστικά εκδιδιµένων, 1990, 1993, 1997, 2000 και 2002
(σε εκατοµµύρια)
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Είναι φανερό ότι, συγκριτικά, η µείωση των πορνικών µισθώσεων είναι περίπου
ανάλογη της µείωσης του πληθυσµού της πελατείας που προχωρά στις µισθώσεις αυτές.
Η εξέλιξη αυτή είναι µάλλον ενδεικτική µιας υψηλής συνοχής των δύο διαστάσεων,
µιας αντοχής της προσφυγής στην εξαναγκαστική πορνεία, µιας αντοχής του
συγκεκριµένου τρόπου ζωής ο οποίος περιλαµβάνει την συχνή, τακτική ή συστηµατική
προσφυγή στις ανάλογες υπηρεσίες. Η µεγάλη πλειονότητα των πελατών δεν δείχνει να
βαρέθηκε ή να υποκατάστησε – πολύ δε περισσότερο να απέρριψε – τόσο τις
συγκεκριµένες απολαύσεις όσο και τις ειδικές συνήθειες που έχουν ενταχθεί ως ρουτίνα
στον τρόπο ζωής τους: οι πελάτες που παρέµειναν στην πορνεία, διατήρησαν τις
συνήθειες και ρουτίνες που πλαισιώνουν τη χρήση των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων και
τις καθιστούν µέρος του ευρύτερου τρόπου ζωής τους. Κατά τη διάρκεια της έρευνας
31

Από το 1996 ως και το 1999 ο αριθµός των πορνικών µισθώσεων εξαναγκαστικά
εκδιδιµένων κυµάνθηκε µεταξύ των 19 και των 22,5 εκατ. µισθώσεων. Βλ. Λάζος, 2002β, σ.
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πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε σειρά «παλαιών» πελατών, είτε πυρηνικών είτε
περιφερειακών,32 η πλειόνότητα ανέφερε την οικονοµική δυσπραγία ως λόγο πίεσης για
τη µείωση της προσφυγής στην πορνεία. Κάποιοι από αυτούς είχαν πράγµατι
προχωρήσει σε µειώσεις στη µίσθωση πορνικών υπηρεσιών. Άλλοι ανέφεραν ότι τα
οικονοµικά τους µεν παρέµειναν περίπου σταθερά αλλά εµφανίστηκαν υποχρεώσεις,
προτεραιότητες ή απολαύσεις που διεκδίκησαν χρήµα ή ελεύθερο χρόνο ώστε να τους
οδηγήσουν σε µειώσεις της προσφυγής στην πορνική αγορά. Η πλειονότητα όµως της
πορνικής πελατείας έκρινε ότι θα έπρεπε να αποσύρει πόρους από άλλες κοινωνικές
υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η εξαναγκαστική πορνεία δοατήρηση το
χαρακτήρα της υψηλής προτεραιότητας.
Η συγκεκριµένη µείωση των µισθώσεων δεν έλαβε χώρα στην αυτή αναλογία
σε κάθε πορνικό τοµέα. Οι µισθώσεις στο µπαρ είχαν µια µείωση της τάξης του 20% έπεσαν από 12 εκατ. το 2000 στα 9,8 εκατ. το 2002. Οι τοµείς του οίκου ανοχής και του
πεζοδροµίου σηµείωσαν µια µείωση λίγο κάτω από το 20%, πιθανότατα, κατά 19% και
18% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ο τοµέας των µασσαζάδικων σηµείωσε µιαν
αύξηση κατά 20%, ενώ οι µισθώσεις στον τοµέα της κατ` οίκον πορνείας εκτινάχθηκαν
αυξητικά πάνω από 30%, µάλλον περί το 32%. Στην κατ’ οίκον εξαναγκαστική
πορνεία οι µισθώσεις αυξήθηκαν από 4,1 εκατ. το 2000 σε 5,5 εκατ. το 2002. Οπότε, θα
µπορούσε να ειπωθεί, ότι η συνολική µείωση των µισθώσεων προκλήθηκε κυρίως στον
πορνικό τοµέα των µπαρ και νυκτερινών κέντρων. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που
συνέβαλαν στη συγκεκριµένη µείωση, δύο από αυτούς προβάλλουν ως οι
σηµαντικότεροι. Πρώτο, υπήρξε µια µεταφορά µισθώσεων από τον τοµέα των µπαρ
στον τοµέα της κατ` οίκον πορνείας – ως επί το πλείστον στα µεγάλα αστικά κέντρα.
∆εύτερο, εφ` όσον η εξαναγκαστική πορνεία των µπαρ αποτέλεσε (και αποτελεί) την
βασική µορφή πορνείας στην περιφέρεια της Ελλάδας, η µείωση των µισθώσεων σε µια
σειρά περιφερειών και την περιφέρεια συνολικότερα, όπως είναι αναµενόµενο έπληξε
κυρίως το συγκεκριµένο τοµέα παροχής πορνικών υπηρεσιών στον οποίο θητεύουν
κατά κύριο λόγο εξαναγκαστικά αλλοδαπές εκδιδόµενες.
Επίσης, η µετάπτωση αυτή επηρέασε σε διαφορετικό βαθµό τις εξαναγκαστικά
εκδιδόµενες των διάφορων δικτύων διεθνοσωµατεµπορίας.

31.
32

Για τη διάκριση µε κριτήριο το βαθµό και τη µορφή ένταξης τη πορνείας στη σεξουαλική
και ευρύτερη κοινωνική ζωή του πελάτη, βλ. Λάζος, 2002β, σσ. 198-222.
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Οι γυναίκες που προώθησε το ρωσικό δίκτυο (κυρίως Ρωσίδες) εκτιµάται ότι
µισθώθηκαν κατά µέσον όρο 1.050 φορές, έναντι 970 φορών το 2000 – γενικά οι
γυναίκες του δικτύου έλκυσαν το 29% του συνόλου των µισθώσεων που απευθύνθηκαν
στις εξαναγκαστικά εκδιδόµενες. Οι 5.150 γυναίκες υπέφεραν περί τα 5,4 εκατ.
µισθώσεις.
Οι γυναίκες που προώθησε το ουκρανικό δίκτυο (κυρίως Ουκρανές) εκτιµάται
ότι µισθώθηκαν κατά µέσον όρο 1.020 φορές, έναντι 900 φορών το 2000 – γενικά οι
γυναίκες του δικτύου έλκυσαν το 27% του συνόλου των µισθώσεων που απευθύνθηκαν
στις εξαναγκαστικά εκδιδόµενες. Οι 4.900 γυναίκες υπέφεραν περί τα 5 εκατ.
µισθώσεις.
Οι γυναίκες που προώθησε το βαλκανικό δίκτυο (κυρίως Βουλγάρες και
Ρουµάνες) εκτιµάται ότι µισθώθηκαν κατά µέσον όρο 980 φορές, έναντι 920 φορών το
2000 – γενικά οι γυναίκες του δικτύου έλκυσαν το 20% του συνόλου των µισθώσεων
που απευθύνθηκαν στις εξαναγκαστικά εκδιδόµενες. Οι 3.850 γυναίκες υπέφεραν περί
τα 3,8 εκατ. µισθώσεις.
Τέλος, οι γυναίκες που προώθησε το αλβανικό δίκτυο (κυρίως Αλβανίδες)
εκτιµάται ότι µισθώθηκαν κατά µέσον όρο 1.460 φορές, έναντι 1.380 φορών το 2000 –
γενικά οι γυναίκες του δικτύου έλκυσαν το 20% του συνόλου των µισθώσεων που
απευθύνθηκαν στις εξαναγκαστικά εκδιδόµενες. Οι 2.550 γυναίκες υπέφεραν σχεδόν
3,8 εκατ. µισθώσεις.

3. Το χρήµα
Το διπλό γεγονός ότι το 2002 και σε σύγκριση µε το 2000 µειώθηκε ο αριθµός
των πελατών και στον αυτό βαθµό η µάζα των µισθώσεων που οι πελάτες απεύθυναν
στις εξαναγκαστικά εκδιδόµενες, δεν οδηγεί αυτοµάτως στο συµπέρασµα ότι
µειώθηκαν και τα εισοδήµατα της εξαναγκαστικής πορνείας στην Ελλάδα.
Πριν όµως η αναφορά προχωρήσει στις εκτιµήσεις σχετικά µε τα έσοδα της
εξαναγκαστικής πορνείας το 2002 είναι αναγκαίο να υπάρχει µια όσο το δυνατό
σαφέστερη γνώση των βασικών οικονοµικών της µονάδων, των πορνικών µισθωµάτων,
δηλαδή της τιµής των διάφορων πορνικών µισθώσεων ανάλογα µε το πεδίο παροχής
πορνικών υπηρεσιών. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι κατά το 2002 τα πορνικά
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µισθώµατα παρουσιάστηκαν σταθερά σε σύγκριση µε τα πορνικά µισθώµατα πριν δύο
χρόνια, το 2000.

(Τα πορνικά µισθώµατα)
Στους επιµέρους τοµείς της πορνείας η κατάσταση των πορνικών µισθωµάτων,
των τιµών της πορνικής µίσθωσης, εµφανίστηκε ως εξής σε σύγκριση µε το 2000:
Στους πορνικούς τοµείς των µπαρ, των οίκων ανοχής (νόµιµων και παράνοµων,
νόµιµων που απασχολούν παράνοµα εξαναγκαστικά εκδιδόµενες γυναίκες) των
µασσαζάδικών και του πεζοδροµίου τα πορνικά µισθώµατα παρέµειναν σταθερά σε
σχέση µε το 2000. Ακριβέστερα, παρουσίασαν κάποιες µικρές αυξήσεις που, στην
καλύτερη περίπτωση, δεν φαίνεται να ξεπερνούν τον περιορισµένο πληθωρισµό στην
Ελλάδα κατά τη διετία 2001-2002, οφείλονται δε κυρίως σε στρογγυλοποιήσεις προς τα
πάνω κατά τη µετάβαση από τη δραχµή στο ευρώ.
Μια αύξηση των πορνοµισθωµάτων υψηλότερη του πληθωρισµού εµφανίστηκε
στον τοµέα της κατ` οίκον πορνείας, χάρη στην αυξηµένη (και αυξανόµενη) ζήτηση
που παρουσιάστηκε. Η αύξηση αυτή φτάνει το 5%.
Οπότε τα πορνικά µισθώµατα κατά το 2002 εµφανίστηκαν στις ακόλουθες
τιµές:
-

Οίκοι ανοχής - µεταξύ 10 και 30 €

-

Πεζοδρόµιο – µεταξύ 5 και 45 €

-

Μπαρ/νυκτερινά κέντρα – µεταξύ 15 και 100 €

-

Μασάζ – µεταξύ 30 και 150 €

-

Κατ` οίκον – µεταξύ 40 και 300 €.

Το µέσο πορνικό µίσθωµα (για την πορνεία συνολικά) βρέθηκε στα 46 € το
2002, έναντι 45 € το 2000, 40 € το 1997, 27 € το 1993 και 17 € το 1990.33

33

Για µια πληρέστερη σύγκριση, βλ. Λάζος, 2002β, σσ. 110-18. Σε τιµές 2000 και
αφαιρώντας τον πληθωρισµό, το µέσο πορνικό µίσθωµα βρέθηκε στα 46 € το 2002, έναντι
45 € το 2000, 46 € το 1997, 45 € το 1993 και 49 € το 1990. Εκτός από την ποιοτική
βελτίωση του εµπορεύµατος από πλευράς φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, και
προσφοράς υπηρεσιών, σταδιακά, η διεθνική σωµατεµπορία συνέβαλε στη µείωση του
πορνικού µισθώµατος.
Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο κύριος όγκος των µισθωµάτων είναι αισθητά
υψηλότερος των αναφεροµένων. Όµως, ένας µικρός (κυµαινόµενος) αριθµός τους είναι
ιδιαίτερα χαµηλός και οδηγεί σε αίσθητή πτώση τους συνολικούς µέσους όρους. Για
παράδειγµα, αν αφαιρεθεί το κατώτερο 5% των µισθωµάτων (όπως έχει ήδη αφαιρεθεί το
ρευστό 3-5% τους που αναφέρεται στην πορνεία πολυτελείας µε τιµές σταθερά υψηλότερες
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(Τα συνολικά έσοδα)
Το 2002, τα έσοδα της εξαναγκαστικής πορνείας παρέµειναν περίπου σταθερά.
Ακριβέστερα, σηµείωσαν µιαν ανεπαίσθητη µείωση που δεν φαίνεται να ξεπερνά το
2%. Ενώ το 2000 πρέπει να είχαν φτάσει τα 935, ίσως και 940, εκατ. €, το 2002
εκτιµάται ότι κυµάνθηκαν στα τα 920 εκατ. €.
Ανεβαίνοντας σε µια κλίµακα γενίκευσης πενταετίας, ώστε να υπάρξει η
δυνατότητα µιας κάπως πιο διευρυµένης αντίληψης, από το 1997, όταν και η
εξαναγκαστική πορνεία είχε τα µεγαλύτερα έσοδα από το 1980, διαπιστώνεται ότι την
πενταετία που ακολούθησε η µείωση των εσόδων της ήταν ιδιαίτερα περιορισµένη – µε
βάση όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, δείχνει να µην έφτασε το 4%.
Στο συγκεκριµένο σηµείο πρέπει να υπάρξει µια κρίσιµη διευκρίνιση. Η
σταδιακή και σχεδόν ανεπαίσθητη µείωση των εσόδων της εξαναγκαστικής πορνείας
δεν συνεπάγεται ταυτόχρονα και τη µείωση των καθαρών κερδών στα χέρια των
διικτύων διεθνοσωµατεµπορίας. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα καθαρά κέρδη των
διαχειριστών της εξαναγκαστικής πορνείας, αντίθετα, δείχνουν να αναλαµβάνουν µιαν
ανοδική πορεία µεταξύ 2000 και 2002 – και, ακόµα περισσότερο, µεταξύ 1997 και
2002. Πρόκειται για µια πορεία που ήταν ισχυρότερη µεταξύ 1997 και 2000, µάλλον
και µεταξύ 2000 και 2001, ενώ από το 2001 προς το 2002 δείχνει να επικράτησε µια
στασιµότητα, ίσως και µια µικρή µείωση που δεν είναι δυνατό να ορισθεί µε
βεβαιότητα. Όµως, το ζήτηµα της διαφοράς µεταξύ οικονοµικών εσόδων και καθαρών
κερδών της εξαναγκαστικής πορνείας δεν είναι δυνατό να ανοιχθεί στη συγκεκριµένη
αναφορά.34 Μια διαπίστωση που ίσως θα πρέπει να κατατεθεί είναι ότι, σταδιακά,
των 1.000 € και κατα κανόνα υψηλότερες των 3.000 €), τότε το µέσο πορνικό µίσθωµα
ανεβαίνει στα 49 €.
34

«Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση και ανάλυση των εσόδων της εξαναγκαστικής
πορνείας και των δικτύων διεθνικής σωµατεµπορίας κατά την περίοδο 1990-2000 στην
Ελλάδα τίθεται σχεδόν αυτόµατα ένα τριπλό ερώτηµα: Ποια ήταν τα καθαρά κέρδη της
εξαναγκαστικής πορνείας; Ποιος ήταν ο καταµερισµός τους; Τι είδους διαχείρισης έτυχαν; Η
απάντηση σ` αυτά τα ερωτήµατα προϋποθέτει µιαν απάντηση στο ερώτηµα αναφορικά µε τα
έξοδα της εξαναγκαστικής πορνείας. Ένα σηµαντικό συστατικό των εξόδων αποτέλεσαν τα
έξοδα συντήρησης των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων γυναικών και ανήλικων, ζήτηµα που
συνδέεται αµέσως µε τις συνθήκες ζωής τους, τη σωµατική και ψυχική τους κατάσταση. Το
ζήτηµα αυτό αποτέλεσε ένα από τα κέντρα εστίασης της ερευνητικής προσπάθειας. Τα
συνολικά έξοδα της εξαναγκαστικής πορνείας αποτελούν όµως ένα σαφώς ευρύτερο ζήτηµα
αφού περιλαµβάνουν τα λειτουργικά και άλλα έξοδα. (…) Ίσως στο µέλλον δοθεί η ευκαιρία
µιας απάντησης σε κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω ερωτήµατα.» Λάζος, 2002β, σ. 172,
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τείνουν να εµφανίζονται ολοένα και περισότερα άτοµα ολοένα και περισσότερο
ολιγαρκή ως προς τα εισοδήµατα που εκτιµούν ότι συνιστούν ένα επαρκές κίνητρο για
την ενασχόληχση µε την εξαναγκαστική πορνεία αλλοδαπών γυναικών. Οι λόγοι αυτής
της εξέλιξης είναι πολλοί και πολύπλοκοι που φθάνουν ως τη σταδιακή µετάπτωση
µέρους των «παραβατικών του δρόµου» σε παραβατικούς του οργανωµένου
εγκλήµατος. Ας αναφερθούν όµως δύο ειδικοί και αµέσως σχετιζόµενοι µε τη
συγκεκριµένη αλλαγή νοοτροπίας λόγοι: πρώτο, οι αλλαγές στον τρόπο στελέχωσης
των δικτύων διεθνοσωµατεµπορίας και, δεύτερο, οι τροποποιήσεις στον καταµερισµό
της δραστηριότητας στο πλαίσιο των δικτύων διεθνοσωµατεµπορίας.
Επιστρέφοντας στην προηγούµενη κλίµακα παρουσίασης, η σταθερότητα των
εσόδων της εξαναγκαστικής πορνείας µεταξύ 2000 και 2002 δεν αντιστοιχεί σε µιαν
εσωτερική σταθερότητα και ισορροπία των οικονοµικών µεγεθών στην εξαναγκαστική
πορνεία και αυτό είναι αµέσως ορατό από δύο διαφορετικές όσο και σηµαντικές
οπτικές γωνίες.

(Τα έσοδα των επιµέρους τοµέων πορνείας)
Σε σύγκριση µε το 2000, το 2002 έλαβε χώρα µια µείωση των οικονοµικών
εσόδων στους σε επιµέρους τοµείς της πορνείας και ειδικότερα της εξαναγκαστικής
πορνείας, όπως στον οίκο ανοχής, το πεζοδρόµιο, και το µπάρ. Ο τοµέας που είχε την
µεγαλύτερη µείωση ήταν ο οίκος ανοχής. Εκτιµάται ότι παρουσίασε µια µείωση της
τάξης του 20%, ενώ οι τοµείς του πεζοδροµίου και του µπάρ είχαν µια κάπως
µικρότερη µείωση εσόδων (περί το 18%). Αντίθετα, οι τοµείς των µασσαζάδικων και
της κατ’ οίκον πορνείας παρουσίασαν αυξηση αξιόλογες αυξήσεις, περί το 23% και
38% αντίστοιχα. Έτσι, ενώ το 2000 είχε έσοδα 250-260 εκατ. €, το 2002 η κατ΄οίκον
(εξαναγκαστική) πορνεία παρουσίασε έσοδα ίσως περισσότερα από 350 εκατ. €.
Με δεδοµένο ότι το πορνικό µίσθωµα σηµείωσε µια περιορισµένη και ασταθή
αύξηση µεταξύ 2000 και 2002, η µείωση των εσόδων της πορνείας των µπαρ οφείλεται
κατά κύριο λόγο στη µείωση των µισθώσεων που η πελατεία απεύθυνε στις
εκδιδόµενες και ειδικότερα τις εξαναγκαστικά εκδιδόµενες. Στη διατήρηση των
συνολικών εσόδων της εξαναγκαστικής πορνείας κατά το 2002 σχεδόν στο ύψος αυτών
του 2000, αποφασιστική συµβολή είχε η αύξηση των µισθώσεων στον τοµέα της κατ`
οίκον πορνείας, έναν τοµέα όπου κατά µέσον όρο το µίσθωµα είναι σαφώς υψηλότερο
του µισθωµατος στο µπαρ.
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(Τα έσοδα των δικτύων διεθνοσωµατεµπορίας)
Η συγκεκριµένη αλλαγή εκδηλώθηκε και στο επίπεδο των βασικών δικτύων της
διεθνικής σωµατεµπορίας που ενεργοποιούνται στην Ελλάδα. Σε σύγκριση µε το 2000,
υπολογίζεται ότι το βαλκανικό δίκτυο παρουσίασε µια σηµαντική αύξηση των
οικονοµικών του εσόδων, µιαν αύξηση µεταξύ 60 και 65%, φτάνοντας ίσως στα 185
εκατ. €. Αντίθετα, το ρωσικό και το ουκρανικό δίκτυο παρουσίασαν µια πτώση κατά 78 και 10-11% αντίστοιχα. Εκτιµάται ότι τα οικονοµικά τους έσοδα έφτασαν στα 310
εκατ. € για το ρωσικό και τα 285-290 εκατ. € για το ουκρανικό.
Οι οµάδες των διεθνοσωµατεµπόρων που απαρτίζουν το αλβανικό δίκτυο
παρουσίασαν µια σηµαντική πτώση ως προς τα οικονοµικά τους έσοδα, µια πτώση
σχεδόν 30% που, σε συνδυασµό µε δυσµενείς εξελίξεις σε άλλα επίπεδα που
αναφέρονται παραπάνω, µπορεί να διατυπωθεί το συµπέρασµα ότι το αλβανικό δίκτυο
διεθνοσωµατεµπορίας βρίσκεται σε µια κρίση η οποία θέτει σε κίνδυνο την αυτονοµία
του σε σχέση µε τα υπόλοιπα δίκτυα.

(Κάποιες αναφαινόµενες γενικές τάσεις)
Από µιαν άλλη οπτική γωνία, ίσως τη σηµαντικότερη, η αλλαγή στην εσωτερική
κατανοµή των οικονοµικών εσόδων στην πορνεία και την εξαναγκαστική πορνεία είναι
ενδεικτική αλλαγών στη γενική τάση ανάπτυξης της εξαναγκαστικής πορνείας στην
Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα. Με δεδοµένο δε ότι η εξαναγκαστική πορνεία
ελέγχει κατά την τελευταία εξαετία τουλάχιστον τα ¾ της συνολικής πορνείας, η τάση
αυτή αναδιοργάνωσης αφορά την πορνεία στο σύνολό της.
Μια προσεκτική µελέτη των δεδοµένων δείχνει ότι, από το 2000 προς το 2002 η
πορνεία που υπηρέτησε τους άνδρες των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων και
µεταναστών και αυτούς που συγκυριακά έχουν περιορισµένα οικονοµικά (για
παράδειγµα, στρατιώτες) χαρακτηρίστηκε από διάφορες επιµέρους διακυµάνσεις – από
τη µια, σε αριθµό εκδιδοµένων, πελατεία, µισθώσεις, έσοδα και, από την άλλη, σε
διάφορους πορνικούς τοµείς. Για παράδειγµα, έλαβε χώρα µια πτώση µισθώσεων και
εσόδων στον οίκο ανοχής και το (περιορισµένης σηµασίας) πεζοδρόµιο. Συγχρόνως
όµως, παρατηρήθηκε και µια µικρή αλλά σαφής αύξηση της πελατείας, κυρίως λόγω
της προώθησης µεταναστών στο χώρο αλλά και ντόπιων µε περιορισµένες οικονοµικές
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δυνατότητες. Αµέσως ειδωµένες οι µισθώσεις τους ήταν µάλλον αραιές και χαµηλού
µισθώµατος αλλά η εµφάνιση ενός νέου σώµατος πελατείας και η «επάνοδος» ενός
άλλου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε µια µέση κλίµακα Παράλληλα, ο υποτοµέας της
πορνείας των µπαρ που προώθησαν χαµηλής ποιότητας εµπόρευµα µε βάση τα κριτήρια
της πελατείας και το προσέφεραν έναντι χαµηλού µισθώµατος παρέµεινε σταθερός ως
προς όλα τα µεγέθη.
Μια πορνεία που δείχνει να γνώρισε µια βέβαιη και αξιόλογη µείωση είναι ο
υποτοµέας των µπαρ και νυκτερινών κέντρων µεσαίου ή και λίγο υψηλότερου
µισθώµατος, δηλαδή η πορνεία που απευθύνεται κυρίως στους άνδρες των κάτωµεσαίων και µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων. Πρόκειται για την πορνεία που
αποτέλεσε κατά τη δεκαετία του 1990 τον πιο δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα της
εξαναγκαστικής πορνείας που παρέσυρε σε άνοδο την πορνεία συνολικά, µια µορφή
που αποδείχθηκε η ενδεδειγµένη για την εξυπηρέτηση αγροτών, υπαλλήλων στη µικρή
και µεγάλη πόλη, και µικρο-επαγγελµατιών. Το κατά πόσον η κάµψη αυτή µεταξύ 2000
και 2002 ήταν ουσιαστική θα διευκρινιστεί στα επόµενα δύο ή τρία χρόνια.
Αντίθετα, η πορνεία που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σεξουαλικών και
συναφών αναγκών των άνω-µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων (κυρίως η κατ` οίκον
πορνεία αλλά και τα µπαρ που προσφέρουν εξαναγκαστική πορνεία υψηλού
µισθώµατος) παρουσίασε µεταξύ 2000 και 2002 αξιόλογη αύξηση.
Οπότε, από την πλευρά της πορνικής πελατείας (ως άτοµα, µισθώσεις, χρήµα),
οι εξελίξεις στην πορνεία κατά το 2002 και σε σύγκριση µε το 2000 δείχνουν µιαν
αδύναµη αλλά πάντως ορατή τάση επιστροφής στην προ δεκαετίας κατάσταση, όταν τα
µεσαία και κάτω-µεσαία κοινωνικά στρώµατα ήταν σχεδόν αποκλεισµένα από την
πορνεία και ήταν η εξαναγκαστική πορνεία που επέτρεψε τη µαζική και ενθουσιώδη
είσοδό τους στην αγορά.
Η συγκεκριµένη τάση όµως δεν σηµαίνει και ότι είναι δυνατή µια επιστροφή
στο παρελθόν των αρχών της δεκαετίας του 1990. Η εξαναγκαστική πορνεία της
δεκαετίας του 1990 που συνεχίζεται µέχρι σήµερα έχει θέσει τη σφραγίδα της στην
πορνεία στην Ελλάδα. Την απάλλαξε από τον παλαιό της χαρακτήρα του να ακολουθεί
τη δηµογραφική εξέλιξη του πληθυσµού κάτω από την επιστασία του αστυνοµικού και
του γιατρού και της επέβαλε ένα νέο, οικονοµικό προσανατολισµό προσαρµογής στις
οικονοµικά υποστηρίξιµες απαιτήσεις της πελατείας. Από την άλλη πλευρά, η
εξαναγκαστική πορνεία δεν φαίνεται διατεθειµένη ή ικανή να προσαρµοστεί στην
οικονοµική δυσπραγία των µεσαίων και κάτω-µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων µε µια
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πολιτική µείωσης της τιµής των πορνικών µισθωµάτων στα επίπεδα των αρχών της
δεκαετίας του 1990– και αυτό το γεγονός έγινε ήδη ορατό από το 1997.35 Το
πιθανότερο είναι ότι η εξαναγκαστική πορνεία δεν είναι σε θέση να µειώσει ακόµα
περισσότερο το πορνικό µίσθωµα, επιτυγχάνοντας αλλαγές στο συνολικό κόστος
παραγωγής του εµπορεύµατος που τα δίκτυα διεθνοσωµατεµπορίας προωθούν στην
πορνική αγορά. Η αύξηση δε της διακινδύνευσης χάρη στην αυξανόµενη
αποτελεσµατικότητα της Αστυνοµίας µάλλον θα πιέσει στην κατεύθυνση µιας αύξησης
του πορνικού µισθώµατος (ή/και πτώση της ποιότητας του εµπορεύµατος ή/και πτώση
της ποιότητας του πορνικού περιβάλλοντος) κυρίως στην πορνεία που προτείνει το
εµπόρευµά της σε τιµές που ανιστοιχούν στις οικονοµικές δυνατότηττες των ανδρών
των κάτω µεσαίων και µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων.
Το συγκεκριµένο σκέλος της αναφοράς ολοκληρώνεται µε τρεις ευρείες εστιάσεις.
Η πρώτη εστίαση στον Πίνακα 1 επιχειρεί να δώσει µια συνολική εικόνα της
ανάπτυξης της εξαναγκαστικής πορνείας στην Ελλάδα µετά το 1990 και ως το 2002 µε
βάση τις τέσσερις διαστάσεις που ο υπογράφων θεωρεί ως τις πλέον σηµαντικές –
εκδιδόµενα άτοµα, πελάτες µισθώσεις και οικονοµικά έσοδα.

Πίνακας 1.
Ορισµένα συνολικά µεγέθη της εξαναγκαστικής πορνείας στην Ελλάδα,
1990-2002
Έτη
1990

35

Εκδιδόµενα Μισθώσεις
άτοµα
σε εκατ.
2.100
1,3

Έσοδα
(σε εκατ €)
38

Πελατεία
(σε χιλιάδες)
82.000

1993

8.400

7,4

245

460.000

1997

21.750

22,7

956

920.000

2000

19.400

19,8

935

980.000

2002

17.200

18,5

921

900.000

Βλ. Λάζος, 2002β, σσ. 95-110.
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Η δεύτερη εστίαση επιχειρεί την προσέγγιση του φαινοµένου της
εξαναγκαστικής πορνείας στη σύγχρονη Ελλάδα σε όρους «συλλογικού χαρεµιού». Σε
µιαν άτυπη σύµβαση µε οµολόγους του, ο ανδροπελάτης έχει σε καθεστώς συλλογικής
κοινοχρησίας ένα πληθυσµό γυναικών (ή ό,τι άλλο, αλλά πάντως για σεξουαλική χρήση
από µέρους του) µε σκοπό την εξυπηρέτηση των σεξουαλικών του επιθυµιών και,
κυρίως, των εξουσιαστικών του αναγκών. Στο καθεστώς αυτό, το κάθε εκδιδόµενο
άτοµο αποτέλεσε τον ένα πόλο µιας σχέσης «συλλογικού χαρεµιού» όπου, αντί ένας
άνδρας να έχει στη διάθεσή του πολλές γυναίκες όπως έχει παρουσιαστεί σε διάφορες
κοινωνίες και πολιτισµούς κυρίως στο παρελθόν, πολλοί άνδρες έχουν µετοχικά στη
διάθεσή τους µία γυναίκα. Η συγκεκριµένη γυναίκα (ως εκδιδόµενη) είναι ανά πάσα
στιγµή διαθέσιµη στον κάθε άνδρα και συγχρόνως σε όλους τους άνδρες (ως πελάτες).
Κατ` αυτό τον τρόπο, µε το ελάχιστο κόστος συντήρησης της γυναίκας σε κατάσταση
εκδιδόµενης, ο άνδρας απολαµβάνει µιαν ευρεία ποικιλία χαρακτηριστικών και
τεχνικών που διαφορετικά θα χρειαζόταν ένα πλήθος γυναικών και δεσµεύσεων – κάτι
το πρακτικά αδύνατο για την µεγάλη πλειονότητα των ανδρών.36

Πίνακας 2.
Ορισµένες βασικές διαστάσεις της σχέσης «συλλογικού χαρεµιού»

Έτη

1990

36

Μισθώσεις Μέσο ετήσιο
Αριθµός
µέσου
κόστος
πελατών ανά
πελάτη
συντήρησης
εξαναγκαστικά
εξαναγκαστι εξαναγκαστικά
εκδιδόµενη
κής πορνείας εκδιδόµενης
ανά πελάτη (σε
€)
15,1
449
40

1993

16,0

537

55

1997

21,1

890

49

2000

20,2

952

51

2002

20,5

1.026

52

Για την έννοια του συλλογικού χαρεµιού, βλ. ό. π., σσ. 237-269.
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Τέλος, ίσως αξίζει να κατατεθεί η εκτίµηση ότι κατά το 2002 στην Ελλάδα σε
κάθε 262 σεξουαλικά ενεργούς άνδρες αντιστοιχούσε και µία εξαναγκαστικά
εκδιδόµενη, ενώ σε κάθε 268 γυναίκες η µία ήταν εξαναγκαστικά εκδιδόµενη.
Οι εξελίξεις που παρουσιάζονται ως αυτό το σηµείο «έλαβαν χώρα µέσα στα
όρια που θέτει µια παράνοµη αγορά και ακριβώς επειδή ήταν µια παράνοµη αγορά.
Μάλιστα, η πορνεία βρέθηκε σε τροχιά φιλελευθεροποίησης επειδή ήταν παράνοµη και
στο βαθµό που ήταν παράνοµη. Ακόµα περισσότερο, η φιλελευθεροποίηση της σχέσης
εκδιδόµενης-πελάτη έγινε δυνατή ακριβώς επειδή η εκδιδόµενη βρέθηκε σε καθεστώς
δουλείας σε σχέση µε το σωµατέµπορο. Η δουλεία στο σκέλος της σχέσης εκδιδόµενηςσωµατέµπορου δεν επέδρασε ανασταλτικά αλλά προωθητικά στο άλλο σκέλος:
απελευθέρωσε τη σχέση εκδιδόµενης-πελάτη από συµβάσεις και άγραφους νόµους που
προστάτευαν κυρίως την εκδιδόµενη, και της πρόσφεραν µιαν ελάχιστη ασφάλεια και
δυνατότητα προγραµµατισµού ενός εφικτού και επιθυµητού µέλλοντος. Στο επίπεδο της
πορνικής αγοράς, η πορνεία των δικτύων της διεθνικής σωµατεµπορίας αποτέλεσε την
πιο ελεύθερη πορνεία που έχει γνωρίσει η Ελλάδα.»37

Γ. Η δράση της Αστυνοµίας
Κατά την τελευταία διετία, 2001-2002, η Αστυνοµία στην Ελλάδα ανέπτυξε
υπολογίσιµη δράση ενάντια στη διεθνική σωµατεµπορία.
Το 2001 εξιχνιάσθηκαν 54 υποθέσεις διεθνοσωµατεµπορίας, ενώ το 2002 οι
υποθέσεις ανέβηκαν σε 64. Το 2001, οι διαφορετικές αυτές οµάδες
διεθνοσωµατεµπόρων είχαν προωθήσει στην εξαναγκαστική πορνεία συνολικά 165
γυναίκες, 162 αλλοδαπές και 3 Ελληνίδες.38 Το 2002, εξιχνιάσθηκαν 64 υποθέσεις

37

Λάζος, 2002β, σσ. 239-240.

38

Οι γυναίκες αυτές προέρχονταν από: Ρουµανία – 49, Ρωσία – 31, Ουκρανία – 16,
Αλβανία, Μολδαβία – 13, Ουζµπεκιστάν – 12, Βουλγαρία – 11, Νιγηρία – 9, Λευκορωσία,
Λιθουανία – 4, Λεττονία, Πολωνία – 3, Σλοβακία – 2, Άγιο ∆οµίνικο, Βέλγιο, Βραζιλία,
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trafficking και συνελήφθησαν 251 µέλη διεθνοσωµατεµπορικών οµάδων. Είχαν υπό την
εκµετάλλευσή τους 184 αλλοδαπές γυναίκες.39 Πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει
ευθεία αναλογία µεγεθών µεταξύ των εντοπισµένων από την Αστυνοµία και του
πληθυσµού των πραγµατικά εξαναγκαστικά εκδιδοµένων γυναικών. Η θέση των
δικτύων στην πορνική αγορά καθώς και η σχετική τους ισχύς επηρεάζουν
αποφασιστικά των αριθµό των συλλήψεων από µέρους της Αστυνοµίας. Επιπλέον,
όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, τα κυρίαρχα δίκτυα (ρωσικό και ουκρανικό) προωθούν
γυναίκες στην Ελλάδα σε µια δενδροειδή δικτύωση περιορισµένης προσωπικής ευθύνης,
µε αποτέλεσµα να εντοπίζονται κυρίως οι τελικοί εκµεταλλευτές.40
Σ` ό,τι αφορά στο 2001, είναι ίσως ακόµα πιο ενδιαφέρον ότι συνελήφθησαν
άλλες 1.115 αλλοδαπές γυναίκες – οι 486 ως θύµατα µαστροπείας ή σωµατεµπορίας,
και οι 629 ως παράνοµα εκδιδόµενες «σε οίκους ανοχής χωρίς άδειες ασκήσεως
επαγγέλµατος και σε παράνοµους οίκους ανοχής (ξενοδοχεία, διαµερίσµατα κλπ.»41 Με
βάση τα συνολικά διαθέσιµα δεδοµένα, η µεγάλη πλειονότητα των γυναικών αυτών
πρέπει να ήταν ενταγµένη σε δίκτυα µαστροπείας ή ίσως και διεθνοσωµατεµπορίας.

Γιουγκοσλαβία, Καζακστάν, Νιγηρία, ΠΓ∆Μ, Τσεχία – 1. Επίσης, εντοπίσθηκαν και 6
Ελληνίδες
39

Οι γυναίκες αυτές προέρχονταν από: Ρουµανία – 34, Μολδαβία – 33, Ουκρανία – 31,
Βουλγαρία – 16, Ρωσία – 14, Λευκορωσία – 8, Νιγηρία – 6, Ουζµπεκιστάν, Αλβανία – 5,
Πολωνία – 4, Λεττονία – 2, Ρουάντα, Σλοβακία, Τσεχία, Γερµανία – 1. Είναι ενδιαφέρον ότι
το 2002 εντοπίσθηκαν υπό τη εκµετάλευση σωµατεµπόρων που πληρούν τις προϋποθέσεις
του 3064/2002 περί εµπορίας ανθρώπων και 6 Ελληνίδες. Κρίνοντας από τις εξελίξεις το
2001 και το 2002, ίσως αναπτύσσεται ένα «εσωτερικό» trafficking στην Ελλάδα.

40

Συνολικά, συνελήφθησαν 153 δράστες. Οπότε, εµφανίζονται δύο ενδιαφέρουσες
αναλογίες: Πρώτο, η κάθε οµάδα που εξαρθρώθηκε από την Αστυνοµία περιλάµβανε
περίπου 3 µέλη και, δεύτερο, εξέδιδε εξαναγκαστικά περίπου 3 γυναίκες. Κατά µέσον όρο,
το εντός της Ελλάδας σκέλος του δικτύου διεθνοσωµατεµπορίας που εξάρθρωσε η
Αστυνοµία χαρακτηρίζεται από χαµηλό καταµερισµό παράνοµης δραστηριότητας. Και
βέβαια, οµάδες σαν κι αυτές δεν υπάρχει περίπτωση να συσσωρεύσουν χρήµατα από την
εκµετάλλευση της γυναίκας. Αν δεν ασχολούνται και µε άλλες µορφές οργανωµένης
εγκληµατικότητας όπως τα ναρκωτικά, περιορίζονται σε µια διαβίωση σε βάρος της – µέχρι
να τους εντοπίσει η Αστυνοµία ή να διακόψουν της δράση τους.
Άλλες δύο αξιοµνηµόνευτες αναλογίες µεταξύ των µελών της οµάδας
διεθνοσωµατεµπόρων είναι αυτή µεταξύ ανδρών-γυναικών και εθνικοτήτων: 88 Έλληνες (9
γυναίκες) και 65 αλλοδαποί (οι 19 γυναίκες). Η σαφώς υψηλότερη αναλογία γυναικών
µεταξύ των αλλοδαπών διεθνοσωµατεµπόρων που συνέλαβε η Αστυνοµία (αλλά και η
τουλάχιστον κατά 10 χρόνια – µέσος όρος – µικρότερη ηλικία τους) φαίνεται να ενισχύει τη
θέση που αναφέρεται παραπάνω περί «δεύτερης γενιάς» εξαναγκαστικά εκδιδοµένων
αλλοδαπών γυναικών.

41

Γενική Έκθεση της Αστυνοµίας για το 2001, σ. 27.
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Επιπλέον, κατά το 2001 συνελήφθησαν άλλες 525 αλλοδαπές γυναίκες για
παράνοµη απασχόληση σε µπαρ, καφετέριες.42 νυκτερινά κέντρα διασκεδάσεως κλπ.
Γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί στην πορνεία στη σύγχρονη Ελλάδα, το
πολύ πιθανότερο είναι ότι ένας αριθµός των τελευταίων βρισκόταν υπό τον έλεγχο
µαστροπών, ίσως και διεθνοσωµατεµπόρων, αλλά δεν έγινε δυνατό η Αστυνοµία να
συλλέξει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Οπότε, συνολικά, κατά το 2001, η Αστυνοµία εντόπισε στην (και απέσυρε από
την) πορνική αγορά 1.277 παράνοµα εκδιδόµενες αλλοδαπές γυναίκες, καθώς και 525
αλλοδαπές γυναίκες ευρισκόµενες στον περίγυρο της πορνείας. Μία διαπίστωση από
µέρους της Αστυνοµίας είναι ενδεικτική των εξελίξεων, της συνεχούς βελτίωσης των
δικτύων διεθνοσωµατεµπορίας ως προς τις µεθόδους, τις τεχνικές και τον καταµερισµό
της παράνοµης δραστηριότητας. «Νέα Τάση: Παρατηρείται µια οµαδοποίηση των
εγκληµατιών που δρουν µέσω «ροζ» αγγελιών µε συγχώνευση γραφείων και καλύτερη
οργάνωση. Προσλαµβάνουν δικηγόρους που ασχολούνται αποκλειστικά µε τις
υποθέσεις τους και τους δίνουν «συµβουλές» για την αποφυγή συλλήψεων. Ο
εφοδιασµός µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων των
πελατών τους και γενικότερα η επιχειρησιακή δοµή προδίδει την επέκταση και
γιγάντωση των επιχειρήσεων. Ο εκτοπισµός και ο αφανισµός των µικρών «γραφείων»
είναι απλά θέµα χρόνου.»43
Αν ληφθεί υπ` όψιν ότι τα χτυπήµατα της Αστυνοµίας κατευθύνθηκαν προς ένα
πληθυσµό µεταξύ των 17 και των 19 χιλιάδων εξαναγκαστικά εκδιδοµένων αλλοδαπών
γυναικών,44 µπορεί να υποστηριχθεί ότι κατά τη διετία 2001-2002 η δράση της
Αστυνοµίας στην Ελλάδα άσκησε σηµαντική ανασχετική επίδραση στην εξαναγκαστική
πορνεία, µε την Αστυνοµία να επειδεικνυείει µιαν αποτελεσµατικότητα που, σε ένα
γενικό επίπεδο, µπορεί να χαρακτηριστεί ως διάχυτη. Η επίδραση αυτή δεν είναι

42

Υπενθυµίζεται ότι ο νόµος 3064 περί καταπολέµησης του trafficking ψηφίστηκε από τη
Βουλή τον Οκτώβριο του 2002. Οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις από µέρους της
Αστυνοµίας στηρίζονταν στα προσχέδια του σχεδίου νόµου της Οµάδας Καταπολέµησης
Εµπορίας Ανθρώπων µε έδρα το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. (Το σχέδιο νόµου
δηµοσιεύθηκε το ∆εκέµβριο του 2001.) Κατά τη γνώµη του υπογράφοντος την αναφορά, η
µεγάλη πλειονότητα των αλλοδαπών εκδιδοµένων του «δεύτερου κύκλου» της Έκθεσης της
Αστυνοµίας – οι 1.115 γυναίκες – βρίσκονταν υπό το έλεγχο διεθνοσωµατεµπόρων.
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Γενική Έκθεση της Αστυνοµίας για το 2001, σ. 37.

44

Με βάση την υπόθεση ότι κατά το 2001, εφ` όσον υπήρξε µια σταδιακή πτώση του
αριθµού των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων, ο πληθυσµός τους θα ήταν κάπου «µεταξύ»
αυτών του 2000 και του 2002.
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ευθέως και λεπτοµερώς ορίσιµη αλλά θα µπορούσε να πλαισιωθεί µε τον ακόλουθο
τρόπο:
Κατά τα περασµένα χρόνια, η εξαναγκαστική πορνεία και τα δίκτυα
διεθνοσωµατεµπορίας φαίνεται πως ήταν σε θέση να απορροφούν τη δράση της
Αστυνοµίας χωρίς σοβαρές συνέπειες για την ευρύτερη λειτουργία της αγοράς.
Αντίθετα, τη διετία 2001-2202 η Αστυνοµία επέτυχε να επιβάλλει ένα αξιόλογο
συντελεστή κόπωσης των δικτύων και µάλιστα µε χειροπιαστά αποτελέσµατα. Έλαβαν
χώρα σηµαντικές τοπικές εξαρθρώσεις των διεθνοσωµατεµπορικών δικτύων και των
δικτύων τοπικής µαστροπείας, και πρέπει να ληφθεί υπ` όψιν ότι κάθε εξάρθρωση
δηµιουργεί ένα κενό στην πορνική αγορά, κενό που απαιτεί χρόνο για να καλυφθεί, είτε
ως επανεγκατάσταση και επαναλειτουργία είτε ως δηµιουργία νέας εγκατάστασης,
Βέβαια, έχει ιδιαίτερη σηµασία ο τόπος στον οποίο επιτεύχθηκε η εξάρθρωση. Για
παράδειγµα, αν έλαβε χώρα σε ένα νησί µε µια µικρή πόλη και δύο κοινότητες θα
απαιτηθεί µεγάλο χρονικό διάστηµα, πιθανότατα µεγαλύτερο του ενός έτους, για να
καλυφθεί το κενό και να καλυφθεί η ζήτηση της πελατείας. Άλλωστε, σε ανάλογες
περιπτώσεις, πρέπει να ληφθεί υπ` όψιν και το σηµαντικό γεγονός ότι η πελατεία
αποσυντονίζεται και ξεσυνηθίζει στην προσφυγή ανάλογων υπηρεσιών. Μπορεί να
διατηρείται µεν η γενική προδιάθεση αλλά αποσυντίθεται ένας τρόπος ζωής που
περιλάµβανε τη µίσθωση πορνικών υπηρεσιών ως συστατικό στοιχείο του ελεύθερου
χρόνου και του πολιτισµού.
Από την άλλη, αν το χτύπηµα πραγµατοποιήθηκε σε µια µεσαία ή µεγάλη πόλη,
οι άλλες εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης εξαναγκαστικά εκδιδοµένων είναι σε θέση να
απορροφήσουν ίσως και αµέσως την πελατεία, µε περιορισµένες αλλαγές στα ωράρια
των εγκαταστάσεων ή/και µε την εντατικοποίηση της εκµετάλλευσης των γυναικών.
Έτσι, το πιο πιθανό είναι ότι τα 24 χτυπήµατα της Αστυνοµίας στην Αθήνα ή τα 11
χτυπήµατα στη Θεσσαλονίκη κατά το 2002 είχαν µικρότερη σχετική βαρύτητα από τα
ανάλογα χτυπήµατα που έλαβαν χώρα στην περιφέρεια, για παράδειγµα, τα 9
χτυπήµατα στην Πάτρα ή τα 3 χτυπήµατα τόσο στο Ρέθυµνο όσο και την Κέρκυρα
Πάντως, συνολικά, η επιτυχηµένη δράση της Αστυνοµίας προκαλεί µιαν αντικειµενική
αύξηση της διακινδύνευσης στην ενασχόληση µε τη σωµατεµπορία και τείνει να παράγει
συσσωρευτικά έναν αυξανόµενο δισταγµό ενασχόλησης.45

45

Βέβαια, µια αύξηση της µάζας ή του ποσοστού του κέρδους από τη σωµατεµπορία ή και
γενικότεροι παράγοντες όπως η αύξηση της εγκληµατικότητας, η αύξηση των εγκλείστων
στις φυλακές, η αυξανόµενη οικονοµική ανέχεια κλπ. τείνουν να πιέζουν προς την αντίθετη
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Σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της δράσης της Αστυνοµίας σε βάθος
χρόνου µένει να µελετηθούν δύο σηµαντικά ζητήµατα.
Πρώτο, ο αριθµός των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων αλλοδαπών γυναικών που
µετά την επιστροφή στην πατρίδα τους επιστρέφουν και πάλι στην Ελλάδα.
∆εύτερο, ο συντελεστής κόπωσης τον οποίο υφίσταται η ίδια η Αστυνοµία στη
συγκεκριµένη σύγκρουση µε το οργανωµένο έγκληµα. Σηµαντικό µέρος αυτής της
κόπωσης αποτελεί και η διαφθορά, οικονοµική και σεξουαλική.
Ολοκληρώνοντας τη συγκεκριµένη ενότητα, είναι φανερό ότι η διεθνική
σωµατεµπορία επιδεικνύει µιαν ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στις διαδοχικές παρεµβάσεις
της Αστυνοµίας, και είναι σε θέση να διαχειρίζεται και να εκµεταλλεύεται πολλές
χιλιάδες αλλοδαπών γυναικών. Πάντως, το πλέον πιθανό είναι ότι και στο άµεσο
µέλλον, ίσως κατά την επόµενη διετία και µετά από σχεδόν 15 χρόνια επικράτησης
στην πορνεία, η διεθνική σωµατεµπορία θα συνεχίσει την καθοδική της πορεία.
Μάλιστα, σε συνδυασµό µε τις εσωτερικές αλλαγές στην οργάνωση των δικτύων αλλά
και τις αλλαγές στον πληθυσµό των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων, ίσως έχουν
δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις για µιαν ουσιαστική κάµψη του φαινοµένου κατά την
επόµενη διετία.
Σ` αυτή την εξέλιξη, δύο παράγοντες θα µπορούσαν να έχουν αποφασιστική
συµβολή στη δράση της Αστυνοµίας: Πρώτο, οι καταδίκες των διεθνοσωµατεµπόρων
από τα δικαστήρια και, δεύτερο, η δηµιουργία αποτελεσµατικών κέντρων κοινωνικής
επανένταξης των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων.46
Προχωρώντας προς µια συνολικότερη θεώρηση του ζητήµατος, σε µια κοινωνία
των εκτεταµένων ανισοτήτων µε βάση την τάξη και το φύλο όπως η Ελλάδα των αρχών
του 21ου αιώνα, η δράση των µηχανισµών καταστολής είναι αδύνατο να επιτύχει την
εξαφάνιση του φαινοµένου της εξαναγκαστικής πορνείας και της διεθνικής
σωµατεµπορίας ως οργανωµένου εγκλήµατος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η
οικονοµική δυσπραγία του ανδρικού πληθυσµού προερχόµενου από κοινωνικά
στρώµατα που περιλαµβάνουν κατά πλειονότητα την πορνική πελατεία αποτέλεσε
καθοριστική προϋπόθεση για την κάµψη της εξαναγκαστικής πορνείας κατά την τριετία
2000-2002. Είναι σ` αυτό το ευρύτερο πλαίσιο που η δράση της Αστυνοµίας, έχοντας
κατεύθυνση. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι, σ` ό,τι αφορά στους γενικότερους παράγοντες, η
πίεση αυτή θα συνεχισθεί και µάλλον θα ενταθεί.
46

Ορισµένες πρόσφατες προσπάθειες δηµιουργίας ανάλογων κέντρων µένει να
αξιολογηθούν στο µέλλον µε βάση ένα πλήθος ουσιαστικών κριτηρίων – µεταξύ αυτών και
του κατά πόσον θα έχουν ανασχετική επίδραση στην εξαναγκαστική πορνεία στην Ελλάδα.
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βελτιώσει µεθόδους και κυρίως κίνητρα καταπολέµησης, επέδειξε αυξηµένη
αποτελεσµατικότητα στη δράση της. Οι δράσεις της ευρύτερης πολιτείας και της
κοινωνίας των πολιτών, µε βάση το Προεδρικό ∆ιάταγµα που ρυθµίζει την προσφορά
στήριξης και αρωγής στα θύµατα του trafficking, µένει να αξιολογηθούν.47
Συγχρόνως όµως, έχει αρχίσει ήδη να παρατηρείται µια αξιόλογη και
αναπτυσσόµενη διαφοροποίηση στις µορφές άσκησης εξαναγκασµού και τις µορφές
εκµετάλλευσης των γυναικών και ανηλίκων από τα δίκτυα διεθνοσωµατεµπορίας. Το
οργανωµένο έγκληµα δείχνει ικανό να µεταλλαχθεί µε τρόπους ικανούς στο να
αντιµετωπισθούν οι νέες προκλήσεις – στο πλαίσιο µιας κάµψης των µεγεθών που
οφείλονται στην αύξηση της διακινδύνευσης και την κάµψη της ζήτησης από µέρους
της πελατείας. Ήδη παρουσιάζονται και δοκιµάζονται στην πράξη νέες, σύνθετες και
ευέλικτες µορφές οργάνωσης, αλλά και µια «δεύτερη γενιά» εξαναγκαστικά
εκδιδοµένων που ζουν και σχετίζονται µε τρόπους εντελώς διαφορετικούς αυτών των
αρχών και µέσω της δεκαετίας του 1990. Στις νέες συνθήκες, τόσο οι µορφές
εµφάνισης του φαινοµένου όσο και οι µέθοδοι αντιµετώπισής του σε όλα τα επίπεδα θα
πρέπει να τύχουν αναθεωρήσεων στηριγµένων στην προσεκτική µελέτη των αλλαγών
που προκαλούνται.

∆. Σχετικά µε το εποικοδόµηµα της εξαναγκαστικής πορνείας
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η εξαναγκαστική πορνεία αποτέλεσε
σηµαντικό κοινωνικό ζήτηµα. Επέδρασε σηµαντικά σε µια σειρά τυπικών κοινωνικών
θεσµών όπως η πολιτεία και η οικογένεια, καθώς και µια σειρά άτυπων όπως οι σχέσεις
της καθηµερινότητας, ο πολιτισµός των φύλων και ο ευρύτερος πολιτισµός. Πάνω από
την αντικειµενική αυτή πραγµατικότητα αναπτύχθηκε ένα ευρύ και πολύπλοκο
κοινωνικό εποικοδόµηµα.

47

Βεβαίως σχετικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα υπάρχει ένα πρόβληµα µεγάλης σηµασίας:
πώς διακρίνονται τα θύµατα του trafficking (screening).
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Μέρος του εποικοδοµήµατος αναπτύχθηκε για να υπηρετήσει τις ανάγκες της
εξαναγκαστικής πορνείας και όσων µετέχουν σ` αυτήν, αµέσως ή εµµέσως.
∆ηµιουργήθηκε µια διάλεκτος, επικράτησαν άτυπες συµβάσεις, ρουτίνες και
αυτονόητα. Επίσης, έπρεπε να καλυφθεί η ανάγκη για µιαν ευρύτερη απόδοση
νοήµατος στις δράσεις και τις καταστάσεις. Ο άνδρας πελάτης, η εκδιδόµενη γυναίκα
και ο σωµατέµπορος έχουν µνήµη και σχέσεις. Λογίζονται, θυµούνται, ενέχονται,
εντρέπονται. Οι εξαναγκαστικά εκδιδόµενες γυναίκες είναι ουσιαστικά σιωπηλές, δεν
έχουν λόγο. Στην καλύτερη περίπτωση, κάποιος άλλος θα µιλήσει γι` αυτές. Αντίθετα,
τα άλλα δύο πρόσωπα της σχέσης, οι σωµατέµποροι και οι πελάτες, µιλούν για όλα
αυτά, εξηγούν, διδάσκουν, εκλογικεύουν, δικαιολογούν. Είναι η διάλεκτός τους και οι
τρόποι σκέψης τους προωθήθηκαν επιτυχηµένα στην ευρύτερη κοινωνία,
αποδεικνύοντας την ισχύ της εξαναγκαστικής πορνείας.
Ένα άλλο µέρος του εποικοδοµήµατος αναπτύχθηκε για να υπηρετήσει την
ευρύτερη κοινωνία στο να κατανοήσει το ζήτηµα, να κρίνει αν συνιστά κοινωνικό
πρόβληµα και να αναζητήσει λύσεις του. Έχει να κάνει µε τη δηµοσιότητα, τους
νόµους, τους ποικίλους προβληµατισµούς γύρω από την εξαναγκαστική πορνεία και τη
διεθνική σωµατεµπορία.48 Αν και οι µετέχοντες στην παραγωγή του ευρύτατου αυτού
πλέγµατος µπορεί να έχουν την αντίληψη ότι εργάζονται στην κατεύθυνση µιας
επεξεργασίας µέσων λύσης του, συγχρόνως, τόσο οι ίδιοι όσο και οι απόψεις και
δράσεις τους αποτελούν µέρος του προβλήµατος µάλλον παρά όχι της λύσης του.
Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατό να µη συµβάλλουν στη λύση του αλλά
στην αναπαραγωγή και ενίσχυσή του. Για παράδειγµα, η δηµοσιότητα συνέβαλε στην
προώθηση κάποιων επιµέρους λύσεων αλλά µε τίµηµα µιαν ευρύτερη αποδοχή ή ανοχή
της ύπαρξης της εξαναγκαστικής πορνείας. Ένα µέρος του ζητήµατος µετατράπηκε σε
πρόβληµα και σχεδιάστηκαν κάποιες λύσεις του που θα κριθούν στην πράξη, ενώ ένα
άλλο µέρος του επιβλήθηκε ως αποδεκτό στοιχείο της καθηµερινότητας. Η
εξαναγκαστικά εκδιδόµενη αποκαλείται «Ρωσίδα», «Ουκρανή», «Βουλγάρα», µε
έντονους σεξιστικούς και ρατσιστικούς τόνους, ενώ γύρω της έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ
πλαίσιο ταπείνωσης και σαρκασµού. Και, επιπλέον, και η χρήση της είναι πλέον
ανεκτή, αν και ο πελάτης εντρέπεται να δηλώσει ευθέως ότι µισθώνει γυναίκα. Η
ντροπή αυτή οφείλεται στο πρότυπο του άνδρα κυνηγού γυναικών – ως πελάτης, ο
άνδρας νοικιάζει από το κοπάδι του σωµατέµπορου, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι
ικανός να θηρεύσει.
48

Στιγµή του δεύτερου αυτού εποικοδοµήµατος αποτελεί και η συγκεκριµένη αναφορά.
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